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Resumo 

 

Este trabalho teve como objetivo determinar e avaliar a concentração total de 

elementos traço associados as partículas totais em suspensão (PTS) coletadas 

em uma área urbana da cidade de Aracaju, Sergipe, Brasil. Quarenta e duas 

amostras foram coletadas em filtros de fibra de vidro no período entre 

agosto/2009 e setembro/2010 utilizando um amostrador de grande volume 

(AGV). As concentrações de Fe, Cu, Mn, Ni, V e Ti foram determinadas 

empregando-se técnicas de espectrometria atômica em dois trabalhos distintos. 

O primeiro usou a digestão ácida assistida por micro-ondas e análise por 

espectrometria de massa e de emissão óptica, ambas com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS e ICP OES). Foram encontradas as 

concentrações entre <48 a 1620 ± 16 ng g-1 para Fe; 0,70 ± 0,04 a 322 ± 4 

ng.m-3 para Cu; 1,3 a 12,7 ± 6,8 ng.m-3 para Mn; 1,1 ± 0,1 a 16,0 ± 8,4 ng.m-3 

para Ni, <15 a 49,3 ± 4,0 ng.m-3para V e 4,6 ± 0,6 a 129,0 ± 12,5 ng.m-3. Foi 

aplicada a análise exploratória de dados aos resultados. A partir da análise de 

componentes principais (PCA) e a análise de agrupamentos hierárquicos 

(HCA) concluiu-se que há dois emissores que contribuem na composição do 

PTS que atingem a área amostral. A ressuspensão do solo é o maior 

contribuidor na composição química, devido correlação encontrada entre Fe, 

Mn, Ni e Ti, que são elementos tipicos do solo. O segundo emissor é 

caracteristico do trafego veicular, onde a concentração de Cu, V, SO2 e 

Fumaça foram prováveis indicativos de ação antropogênica. O fator de 

enriquecimento calculado para a concentração dos elementos identificou o 

enriquecimento para a concentração de cobre encontrada na área urbana, 

sendo outro indicativo da ação antropogênica. O segundo trabalho consistiu da 

determinação sequencial de Cu e Fe no PTS usando amostragem em 

suspensão e espectrometria de absorção atômica com chama no modo 

seqüencial rápido (“fast sequential”) multi-elementar (FS-FAAS). A otimização 

univariada envolveu as seguintes variáveis: concentração da solução de ácido 

nítrico usada no preparo da suspensão, tempo de sonicação e massa da 

amostra. As condições otimizadas, para cerca de 50 mg de amostra, foram: 

solução de ácido nítrico 0,5 mol.L-1, tempo de sonicação de 10 min e um 

volume final de 25 mL. As curvas de calibrações foram obtidas, usando-se uma 

suspensão de um filtro não utilizado, contendo o padrão multielementar de Cu  

e Fe em meio de ácido nítrico 0,5 mol.L-1. Esta estratégia de calibração 

compensou o efeito de matriz verificado para o Fe. O limite de detecção (LD, 

3σ, n=10) do método proposto foi igual a 4 µg.g-1 para Cu e igual a 14 µg.g-1 

para Fe, que corresponde a 8 ng.m-3 para Cu e a 20 ng.m-3 para Fe. A 
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precisão, expressa como o desvio padrão relativo (RSD, n=3), foi menor do que 

7% para a concentração de Cu e a 8% para a concentração de Fe na análise 

das suspensões. As concentrações de ambos os elementos determinados pelo 

método proposto foram comparadas com as concentrações obtidas por ICP-MS 

após extração ácida assistida por micro-ondas e não apresentaram diferenças 

significativas, aplicando-se o teste t para um nível de confiança de 95%. O 

procedimento proposto é simples, rápido e confiável, adequado para a 

determinação sequencial de Cu e Fe em amostras de PTS por FS-FAAS. 

 

Palavras-chave: partículas totais em suspensão, espectrometria atômica, 
metais, amostragem em suspensão, PCA e HCA, Aracaju. 
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Abstract 

 

This study aimed to determine and assess the total concentration of trace 

elements associated with the total suspended particles (TSP) collected in an 

urban area of the Aracaju City, Sergipe, Brazil. Forty two samples were 

collected on glass fiber filters between period August/2009 and 

September/2010 using a high volume sampler (AGV). The concentration of Fe, 

Cu, Mn, Ni, V and Ti were determined employing atomic spectrometry 

techniques in two different work. The first used acid digestion extraction 

assisted by microwave and analysis by mass spectrometry and optical 

emission, both inductively coupled plasma (ICP OES and ICP MS). The 

concentrations of the elements found between <48 and 1620 ± 16 ng.m-3 for Fe;  

0.70 ± 0.04 and 322 ± 4 ng.m-3 for Cu;<1,3 and 12.7 ± 6.8 ng.m-3 for Mn; 1.1 ± 

0.1 and 16.0 ± 8.4 ng.m-3 for Ni; <15 and 49.3 ± 4.0 ng.m-3 for V and 4,6 ± 0,6 a 

129,0 ± 12,5 ng.m-3 for Ti (n=41 samples). The exploratory data analysis results 

was applied. Principal component analysis (PCA) and hierarchical cluster 

analysis (HCA) concluded that there are two emitters that contribute to the 

composition of the PTS that reach the sampling area. Soil resuspension is 

major contributor in the composition due to correlation between Fe, Mn, Ni and 

Ti, which are typical elements of the soil. The second emitter, is characteristic of 

the vehicular traffic. wherein the concentration of Cu, V, SO2 and smoke were 

likely indicative of action anthropogenic. The enrichment factor calculated for 

the concentration of the elements identified enrichment for the average 

concentration of copper found in the urban area, is another indication of 

anthropogenic inputs. The second study consisted of the Cu and Fe sequential 

determination in TSP using slurry sampling flame atomic absorption 

spectrometry and mode fast sequetial (FS-FAAS). The optimization univariate 

involved the following variables: the concentration of nitric acid used to prepare 

the slurry, sonication time and the sample mass. The optimized conditions, to 

about 50 mg of sample were: nitric acid solution 0.5 mol L-1, sonication time of 

10 min and a final volume of 25 mL. The calibration curves were obtained using 

a slurry of a non-filter, the pattern multielement containing Cu and Fe in nitric 

acid 0.5 mol L-1. This strategy calibration offset the effect observed for the 

matrix Fe The limit of detection (LOD, 3σ, n = 10) was equal 4 µg.g-1 for Cu and 

14 µg.g-1 for Fe , corresponding to 8 ng.m-3 for Cu and 20 ng.m-3 for Fe. The 

precison was expressed as relative standard deviation (RSD, n = 3) was smaller 

than 7% for the copper concentration and 8% for iron concentration in the 

slurries analysis (n=3). The concentrations of both elements determined by the 
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proposed method were compared to concentrations obtained by ICP-MS after 

acid extraction assisted by microwave and showed no significant differences, 

applying the t test for a confidence level of 95%. The proposed procedure was 

simple, fast and reliable suitable for the sequential determination of Cu and Fe 

in PTS samples by FS-FAAS. 

Keywords: Total suspended particles, atomic spectrometry, metals, slurry 

sampling, PCA e HCA, Aracaju. 
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1. Introdução 

1.1. Fundamentação teórica 

1.1.1. Poluentes Atmosféricos 

 

O desenvolvimento industrial e urbano tem originado em todo o mundo 

um aumento crescente da emissão de poluentes atmosféricos. O acréscimo 

das concentrações das substâncias, a sua deposição no solo, na água, nos 

vegetais e nos materiais em geral são fatores responsáveis por danos à saúde 

humana, redução da produção agrícola, danos às florestas, degradação de 

construções e de obras de arte e, de forma geral, causam desequilíbrios nos 

ecossistemas (Queiroz et al, 2007). 

Dentre os poluentes atmosféricos, além dos gases presentes na própria 

atmosfera, destacam-se também as partículas suspensas no ar, constituídas 

de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém 

suspenso na atmosfera por causa do seu tamanho (Baird et al, 2002; WHO, 

2003). Essas partículas são geradas principalmente por atividades industriais e 

pela queima de combustíveis, sendo provenientes também pela ressuspensão 

de poeiras do solo naturalmente ou devido a atividades antropogênicas (Braga 

et al, 2002). Entre outras fontes naturais, ainda estão as erupções vulcânicas, 

as tempestades de areia e o spray marinho (Alves, 2005). 

  As partículas em suspensão, dependendo do diâmetro médio, causam 

perturbação ao meio devido a sua permanência por longos períodos na 

atmosfera antes de serem removidas por mecanismos de depuração. Sua 

composição é variada, apresentando espécies químicas em sua superfície, 

tanto compostos inorgânicos como compostos orgânicos (Magalhães et al, 

2010) que em muitos casos apresentam caráter tóxico, além de poderem ser 

absorvidas pelos tecidos dos pulmões durante a respiração (Quitério et al, 

2004), sendo que diversos estudos epidemiológicos mostram que, em áreas 

urbanas, a exposição contínua ao material particulado tem o potencial de afetar 

a saúde da população, causando várias patologias respiratórias (alergias, 

asma, enfisema pulmonar) e mortalidade cardiopulmonar (Stone, 2000; 

Brunekreef e Holgate, 2002; Donalson et al, 2002). Em estudo realizado no 
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Estado de São Paulo, Brasil, foi investigado a relação entre as internações por 

infarto do miocárdio com as estimativas da poluição do ar, e os resultados 

mostraram que a presença de poluentes atmosféricos tiveram uma associação 

positiva com as internações por essa enfermidade (Cendon, 2006).  

Dessa forma, a necessidade de uma regulamentação para os níveis 

toleráveis de material particulado levou a Legislação Brasileira a estabelecer 

padrões de qualidade do ar para concentrações das partículas totais em 

suspensão (PTS) para curtos e longos períodos. O Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA) através da Resolução de 28 de junho de 1990 

(Resolução n° 03/90) estabelece os padrões primários e secundários de 

qualidade para os poluentes. Estes são as concentrações de poluentes que, se 

ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população (padrão primário), e as 

concentrações abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso ao bem 

estar da população, assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais 

e ao meio ambiente em geral (padrão secundário).  

As partículas com diâmetro inferior a 10 µm (PM10) também estão 

previstas nesta Resolução, com padrão de 150 µg.m-3 para o período de 24 h 

que só pode ser excedido uma única vez ao ano, e para longos períodos a 

média geométrica anual de 50 µg.m-3 (CONAMA, 1990). Esta resolução, ainda, 

estabelece padrões para outros poluentes atmosféricos tais como fumaça, SO2, 

CO, O3 e NO2 (CONAMA, 1990). Entretanto durante duas décadas esta 

resolução não sofreu nenhuma atualização que considerasse outros problemas 

referentes ao material particulado, como as partículas respiráveis, de diâmetro 

inferior a 2,5 µm (PM2,5), e as substâncias agregadas às partículas, como a 

composição química diversa (inorgânicos e orgânicos). 
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1.1.2. A Atmosfera 

 

A atmosfera é a camada de gases existente sobre a superfície terrestre, 

a sua composição atual é fruto de processos físico-químicos e biológicos 

iniciados há milhões de anos (Braga et al. 2005). 

A composição do ar tem se mantido relativamente estável ao longo do 

tempo, com exceção de alguns componentes, alterados ou introduzidos como 

consequência das atividades humanas ou de fenômenos naturais (Mota, 2006). 

O ar atmosférico é constituído por uma mistura de gases, principalmente 

nitrogênio (78,11 %), oxigênio (20,95 %), argônio (0,93 %) e dióxido de carbono 

(0,03 %). Além desses, encontram-se o hidrogênio, o metano, o óxido nitroso e 

gases nobres, como neônio, hélio e criptônio. O ar contém, ainda, vapor 

d’água, ozônio, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, amônia, monóxido de 

carbono, partículas sólidas em suspensão e outros componentes, em 

concentrações variáveis, em função das atividades desenvolvidas pelo homem 

(Mota, 2006). 

A estrutura da atmosfera é classificada de acordo com o perfil de 

variação da temperatura e com a altitude (Braga et al, 2005). Sua composição 

encontra-se, em sua maioria, numa camada chamada de troposfera, que se 

estende a uma altitude variante entre 10 e 12 km. Acima desta encontra-se a 

estratosfera que é rica em ozônio, e depois a mesosfera e a termosfera em 

seguida, alcançando uma altitude de 190 km (Braga et al, 2005). A Figura 1 

mostra as várias camadas da atmosfera e a sua variação de temperatura com 

a altitude. 
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Figura 1: Camadas da atmosfera e sua variação de temperatura com a 

altitude. Fonte: Atkins, 1997. 

 

1.1.2.1. Poluição atmosférica 

 

A poluição do ar não é recente, a história antiga registra que em 

Roma/Itália, há 2 mil anos, surgiram as primeiras reclamações a respeito do 

assunto (Braga et al, 2005). 

Pode-se dizer que existe poluição no ar quando ele contém uma ou mais 

substâncias químicas em concentrações suficientes para causar danos aos 

seres humanos, animais, vegetais, ou materiais. Esses danos podem advir 

também de parâmetros físicos, como por exemplo, o calor e o som (Braga et al, 

2005).  

A poluição atmosférica pode ocorrer de forma natural ou de forma 

antropogênica. São exemplos de fontes naturais de poluentes as emissões de 

gases provocadas pelas erupções vulcânicas, da decomposição de vegetais e 
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animais, da ressuspensão de poeira do solo pelos ventos, os aerossóis 

marinhos, os incêndios naturais em florestas e outros (Wallace e Hobbs, 2006). 

Entre as fontes antropogênicas podem-se citar os diversos processos da ação 

humana, as operações industriais, a queima de combustíveis fósseis, as 

queimadas na agricultura, a incineração de lixo e emissão de produtos voláteis 

(Seinfeld e Pandis, 2006). 

Considerando os efeitos dos poluentes atmosféricos pode-se classificá-

los como locais ou globais. Os impactos locais são aqueles verificados nas 

áreas próximas às fontes da poluição (Mota, 2006). Já os problemas globais 

são mais sérios, pois representam os efeitos de poluições de longas datas em 

diversas regiões do planeta. Esses impactos envolvem toda a ecosfera, 

exigindo, portanto, o esforço mundial para enfrentá-los e controlá-los. São 

efeitos da poluição global o aumento da temperatura do planeta, alteração da 

intensidade da radiação ultravioleta causada pela depleção da camada de 

ozônio e o aumento da acidez das águas da chuva (chuva ácida) (Braga et al, 

2002). 

Os poluentes também podem ser classificados em primários e 

secundários, e as suas fontes podem ser classificadas como estacionárias e 

móveis. Como exemplo de fontes móveis pode citar os carros que circulam nas 

ruas, e de fontes fixas a chaminé de uma indústria. 

Os poluentes primários são aqueles emitidos diretamente das fontes 

para a atmosfera (Mota, 2006). São exemplos desse tipo de poluente o CO, 

CO2, SO2 e alguns materiais particulados, como a poeira. Os poluentes 

secundários formam-se na atmosfera por meio de reações que ocorrem em 

razão da presença de certas substâncias químicas e de determinadas 

condições físicas (Braga et al, 2005). Por exemplo, o SO3 (formado pelo SO2 e 

pelo O2 no ar) reage com o vapor de água para produzir o ácido sulfúrico que 

precipita originando a chamada chuva ácida (Braga et al, 2005). Dentre os 

poluentes secundários, destacam-se os oxidantes fotoquímicos, resultantes da 

reação entre os hidrocarbonetos e os óxidos de nitrogênio, na presença de luz 

solar (Mota, 2006). 
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1.1.2.2. Padrões de qualidade do ar 

 

A legislação brasileira segue muito de perto as leis norte americanas 

(Braga et al, 2005). No Brasil, o CONAMA estabelece a Resolução nº 03/90, 

que especifica o nível máximo para os mais comuns poluentes atmosféricos em 

função do período de exposição. Os limites máximos (padrões) estão divididos 

em dois níveis: primário e secundário. O primário inclui uma margem de 

segurança adequada para proteger indivíduos mais sensíveis, como idosos e 

crianças. Por outro lado, o secundário é fixado sem considerar explicitamente 

problemas com a saúde humana, mas levando em conta outros elementos, 

como danos à agricultura, a materiais e edifícios, à vida animal, mudanças de 

clima, problemas de visibilidade e conforto pessoal (Braga et al, 2005, 

CONAMA, 1990). 

Na legislação ainda é levado em conta o período de exposição ao 

poluente, sendo que existem os padrões para curto e longo período de 

exposição, ou seja, curto período estabelecido com 24 h e longo fixado como 1 

ano. Sendo que para um curto período de exposição, o padrão primário só 

pode ser excedido uma única vez em um ano. No caso dos padrões para um 

longo período de exposição é dado como a média geométrica anual das 

concentrações, para as partículas totais em suspensão (fração que envolve 

toda a faixa de diâmetros do material particulado atmosférico), e a média 

aritmética anual para os demais poluentes. Os padrões de qualidade do ar para 

os diversos poluentes reconhecidos pelo CONAMA estão apresentados na 

Tabela 1, sendo que a média geométrica é calculada segundo a expressão 1. 

 

 

 

em que, MG representa a média geométrica de um número n de amostras, e x 

os valores de cada amostra, para o seu respectivo índice i.

(1) 
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Tabela 1: Padrões de qualidade do ar de acordo com a resolução 03/90 

(CONAMA) 

Poluente Tempo médio 
Padrão 

primário 

Padrão 

secundário 

PTS 
24 h* 

MG 

240 µg.m-3 

80 µg.m-3 

150 µg.m-3 

60 µg.m-3 

MP10 (partículas 

Inaláveis) 

24 h* 

MA 

150 µg.m-3 

50 µg.m-3 

150 µg.m-3 

50 µg.m-3 

SO2 

24 h* 

MA 

365 µg.m-3 

80 µg.m-3 

100 µg.m-3 

40 µg.m-3 

CO 
1 h* 

8 h* 

40.000 µg.m-3 

10.000 µg.m-3 

40.000 µg.m-3 

10.000 µg.m-3 

NO2 
1 h* 

MA 

320 µg.m-3 

100 µg.m-3 

190 µg.m-3 

100 µg.m-3 

O3 1 h* 160 µg.m-3 160 µg.m-3 

Fumaça 
24 h 

MA 

150 µg.m-3 

60 µg.m-3 

100 µg.m-3 

40 µg.m-3 

* Não pode ser excedido mais que uma vez ao ano 

MG – Média geométrica anual 

MA – Média aritmética anual / Fonte: CONAMA (Adaptada). 

 

Evidente que a Resolução CONAMA n° 03/90 encontra-se 

desatualizada, e deveria ser revisada para serem inseridos novos poluentes e 

os padrões serem ajustados à realidade atual. Neste contexto o Estado de São 

Paulo já tomou uma importante iniciativa, aprovando em 25 de maio de 2011 o 

Relatório de Revisão dos Padrões de Qualidade do Ar e aprimoramento da 

gestão integrada da qualidade do ar no estado, aproximando os níveis de 

medição aos parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) (CETESB, 2011). 
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1.1.3. Material Particulado 

 

1.1.3.1. Conceituação 

 

Material particulado (MP) é o termo utilizado para definir uma mistura de 

partículas sólidas e gotas de líquidos encontrados na atmosfera (Alves, 2005). 

Assim, o material particulado atmosférico é uma mistura complexa de 

substâncias orgânicas e inorgânicas, e varia em tamanho, composição e 

origem, podendo se apresentar nos estados sólido ou líquido (WHO, 2003). 

Uma característica importante que sempre deve ser analisado ao 

estudar esse poluente é o seu tamanho, que também pode designar o foco do 

estudo. Então, existem diversos termos que são utilizados para classificar o 

material particulado atmosférico. Alguns termos são atribuídos segundo o 

estado das partículas, como fuligem e poeira para sólidos, névoa e neblina 

para líquidos (Magalhães, 2005), sendo um aerossol um conjunto de partículas 

sólidas ou líquidas dispersas no ar (Baird, 2002). 

Os outros termos mais comuns estão relacionados ao tamanho das 

partículas, e são:  

 Partículas totais em suspensão (PTS), que são as partículas com 

diâmetro menor que 100 µm; 

 Partículas inaláveis representadas pela notação MP10. Partículas 

com diâmetro inferior a 10 µm; 

 Partículas respiráveis, representadas por MP2,5 sendo as 

partículas menores que 2,5 µm. 

Estes dois últimos são muito importantes, pois são eles que 

permanecem no ar por mais tempo devido aos seus pequenos tamanhos e aos 

seus efeitos adversos sobre a saúde humana (Magalhães et al, 2010). 

Atualmente, alguns estudos são realizados já considerando o termo PM1 

que é designado para as partículas com diâmetro inferior a 1 µm (Lin e Lee, 

2004; Liu, 2004; Vecchi, 2004; Ehrlich, 2007). O que também nos dá uma 

indicação da desatualização da Resolução 03/90 do CONAMA, já que nesta 

não é reconhecido nem a fração PM2,5. 
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1.1.3.2. Diâmetro do material particulado 

 

As partículas em suspensão são normalmente divididas em partículas 

grossas e finas, maiores e menores que 2,5 µm, o que é bastante conveniente, 

uma vez que frações de diâmetros aerodinâmicos diferentes possuem 

propriedades físicas e químicas distintas (Andrade, 1993). Todas as partículas 

possuem um tempo de residência na atmosfera que varia de dias a semanas 

(Andrade, 1993), sendo que as partículas grossas sedimentam rapidamente, e 

são frequentemente ressuspensas pela ação dos ventos e do tráfego veicular. 

Contudo são basicamente dois os processos de remoção das partículas, a 

deposição úmida e a seca. A deposição seca ocorre devido a ação da 

gravidade e sua ação é mais eficiente para as partículas grossas, já a 

deposição úmida ocorre por remoção das partículas dentro e abaixo das 

nuvens, devido à precipitação (Magalhães, 2005). 

O material particulado atmosférico (MPA), em comum com os outros 

poluentes atmosféricos, possui fontes naturais e antropogênicas, e as 

características das fontes emissoras são determinantes em relação ao 

tamanho das partículas. Sendo que as partículas mais finas (menores que 2,5 

µm) formam-se, principalmente, através de reações químicas ou a partir da 

coagulação de espécies ainda menores (Baird, 2002). As partículas maiores 

são formadas, principalmente, por partículas primárias, a partir de processos 

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

cinzas de combustão, e emissões biogênicas naturais (Pandis, 1992). 

 

1.1.3.3. Efeitos do material particulado 

 

Estudos epidemiológicos mostram que em áreas urbanas a exposição 

contínua ao material particulado tem o potencial de afetar a saúde humana, 

causando várias patologias respiratórias como alergias, asma, enfisema 

pulmonar e mortalidade cardiopulmonar (Brunekreef e Holgate, 2002,; 

Donalson et al., 2002). Quando avaliada a saúde humana em relação ao 

material particulado é necessário levar em consideração pelo menos duas 
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características: o diâmetro aerodinâmico das partículas e os elementos traços 

associados (Dongorrà et al. 2007). 

Diversos estudos (EPA, 2004; Murray 1998; Lin 2004) relacionados aos 

efeitos da poluição na saúde mostram que a exposição ao particulado mais fino 

pode causar um grande número de problemas respiratórios, pois esta é a 

fração que atinge as vias respiratórias inferiores (nível alveolar), onde os 

mecanismos de expulsão destes poluentes não são eficientes. Contudo, o 

particulado grosso é preocupante uma vez que tende a se acumular nas vias 

respiratórias superiores, agravando problemas tais como o da asma (Queiroz et 

al. 2007). Além de tudo, ao alcançarem os pulmões podem causar graves 

danos à saúde, por conterem componentes tóxicos ou mutagênicos em sua 

composição (Magalhães et al. 2010). 

Além do tamanho das partículas e as concentrações dos metais nas 

mesmas, suas características físico-químicas, solubilidade nos fluidos 

biológicos, o tempo total da exposição humana e o estado de saúde da 

população influenciam no efeito das partículas suspensas no ar e na qualidade 

de vida numa região (Voutsa e Samara, 2002). 

Os efeitos desse poluente sobre a saúde humana é muito preocupante, 

entretanto eles vão além, sendo que os primeiros efeitos visíveis sobre os 

materiais e a vegetação é a deposição de partículas, principalmente poeira e 

fumaça. Nas edificações e monumentos, as partículas depositadas provocam 

descoloração, erosão, corrosão e decomposição de materiais de construção 

(Magalhães, 2005). 

É importante frisar que a inserção de novas tecnologias traz novas 

formas de poluição e novos problemas, como por exemplo, um recente estudo 

de Poland et al em 2008, relatou a presença de nanotubos como um potencial 

risco à saúde, pois estas moléculas cilíndricas de carbono possuem 

propriedades de formato estrutural que podem causar riscos semelhantes a 

fibras de amianto. 

Atualmente, regulamentações e pesquisas envolvendo material 

particulado são dirigidas primeiramente, devido aos efeitos à saúde humana, 

segundo pelos efeitos à visibilidade, e terceiro, pelos mais diversos efeitos aos 

ecossistemas naturais. Entre os diversos efeitos ecológicos podemos citar a 
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deposição de metais que podem afetar o crescimento de vegetação e as 

funções do ecossistema (Grantz et al. 2003). 

 

1.1.3.4. Elementos traço associados ao material particulado 

 

A composição química do material particulado (MP) é diversa, podendo 

conter diferentes substâncias orgânicas e inorgânicas. Dentre as inorgânicas 

estão os elementos traço que apresentam diferentes graus de toxicidade, e 

estão presentes na atmosfera em níveis crescentes de concentração, como 

resultado das emissões naturais e antropogênicas (Suzuki, 2006). 

A toxicidade dos elementos traço depende de vários fatores que 

influenciam a disponibilidade da substância aos organismos, incluindo a fonte, 

a taxa de emissão, a concentração, forma química do elemento, transporte, 

fase de desenvolvimento e os processos bioquímicos de cada organismo 

(Alves, 1999).  

A existência de elementos traço associados ao MP está diretamente 

relacionado com a fonte emissora como, por exemplo, em particulados 

provenientes do solo é comum serem encontrados os elementos Fe e Mn 

(Pereira et al. 2007; Magalhães et al. 2010), ou a emissão de As, Cd, Cu, Mn e 

Zn através de processos metalúrgicos (Allen et al. 2001; Swaine, 2000) 

Alguns destes metais como Cr, Mn, Ni e Pb têm os seus níveis de 

concentração regulamentados em alguns países e por órgãos vinculados à 

proteção ambiental e à saúde, tais como a Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos e a Organização Mundial de Saúde, ambas sediadas nos 

Estados Unidos (EPA, 2008; WHO, 2000). Sendo que a presença destes 

metais e outros tantos são normalmente atribuídos à queima de combustíveis 

fósseis (Allen et al. 2001, Swane 2000).  

 

1.1.3.5. Substâncias orgânicas no material particulado 

 

Apesar do conhecimento da composição da matéria orgânica particulada 

ter aumentado significativamente, a complexidade da mistura é elevada, e 

compostos traçadores ou marcadores são ainda necessários para avaliar 

várias fontes (Alves, 2005). 
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Nas áreas urbanas predominam os compostos com origem petrogênica 

e pirogênica, destacando-se os hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, 

constituintes cíclicos associados às emissões dos veículos motorizados, ácidos 

n-alcanóicos e ácidos dicarboxílicos alifáticos (Alves et al., 2002; Braun et al., 

2004; Fine et al., 2004; Peterson e Tyler, 2002; Santos et al., 2004; Azevedo et 

al., 2002). Já em áreas rurais ou florestais, a fração orgânica majoritária é 

constituída por espécies oxigenadas e derivados terpênicos característicos da 

vegetação (Spiring et al., 2004; Graham et al., 2003; Pio et al., 2001; Alves et 

al., 2002; Nolte et al., 2002). 

As particulas totais em suspensão na atmosfera são coletadas e 

analisadas por diferentes razões. As partículas são mensuradas e analisadas 

para se verificar se estão em conformidade com os padrões de qualidade do ar, 

para se identificar e quantificar espécies químicas que podem ser nocivas à 

saúde humana e ao ambiente e para se determinar as suas fontes de emissão 

(Chow et al. 1996). 

 

1.1.3.6. Técnicas analíticas usadas para a determinação de elementos 

químicos em material particulado 

 

Segundo a UNEP/WHO (2004) há uma grande variedade de técnicas 

analíticas que podem ser utilizadas na determinação de elementos traço 

presentes nas amostras de partículas totais em suspensão. Entre elas estão a 

espectrometria de fluorescência de raios-X (EDX), análise por ativação de 

nêutrons (NAA), emissão de raios-x por partículas induzidas (PIXE), 

espectrometria de absorção atômica (AAS), espectrometria de emissão 

atômica com chama ou plasma indutivamente acoplado (FAES ou ICP OES), 

espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) e 

cromatografia iônica (CI).  

As técnicas que utilizam o plasma como atomizador se destacam na 

análise de MP. O trabalho realizado em uma área próxima a um complexo 

termoelétrico em Santa Catarina, Godoy et al. (2005) determinou 42 elementos 

químicos por ICP-MS, dentre os quais obteve limites de detecção abaixo de 

0,01 ng.m-3 para 22 dos elementos determinados. Essa técnica é largamente 

empregada na determinação de elementos traço em amostras de material 
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particulado (Dongorrà et al., 2007; Gao et al., 2002; Godoy et al., 2005; Pereira 

et al., 2007; Smichowski et al., 2004; Furuta et al., 2005; Gómez et al., 2005). 

Assim como a técnica de ICP-MS, a técnica de ICP OES é amplamente 

aplicada para a determinação de elementos traço em amostras de material 

particulado devido à sua característica de determinação multielementar 

sequencial e/ou simultânea (Magalhães et al., 2010; Quitério et al., 2004; 

Queiroz et al., 2007; Srimuruganandam e Nagendra, 2011; Quiterio et al., 2005; 

Sella et al., 2006; Sandroni et al., 2003; Marrero et al., 2005). 

Ragosta et al (2002) determinaram Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn por 

FAAS e GF AAS em amostras de MP coletadas em uma área do sul da Itália. 

Também, por AAS foi determinados elementos voláteis através da técnica de 

geração de hidretos (HG AAS) (Moreda-Piñeiro et al., 2007; Cal-Prieto et al., 

2002). Empregando HG AAS e amostragem por suspensão, Ferreira et al 

(2011) realizaram a especiação de antimônio de amostras de material 

particulado coletadas na Vila de Bananeira, Bahia, Brasil. 

Outras técnicas como aquelas envolvendo espectrometria fluorescência de 

raios-X (Nascimento et al., 2011; Borgese et al., 2011), voltametria (Moreno-

Grau et al. 2000), e cromatografia iônica (Brown e Edwards, 2009), aplicadas 

na determinação da composição química do MP podem ser encontradas na 

literatura. 

 

1.1.3.7. Amostragem do ar e o filtro 

 

Amostradores de grande volume (AVG) usando filtros de fibra de vidro 

têm sido extensamente usados para coleta de partículas totais em várias 

situações (Smichowski et al. 2004; Ghose e Majee. 2000; Alvárez et al. 2004). 

A amostragem é feita usando o AVG que aspira um determinado volume de ar, 

que passa por um filtro que retém as partículas. Eles podem ser de celulose, 

acetato de celulose, borossilicato, fibra de vidro e outros.  O filtro mais usado 

para a amostragem de partículas em suspensão é o de fibra de vidro que 

possui as seguintes características gerais (Energética, 2007): 

 Eficiência de mais de 99,9 % (para partículas de 0,3 µm); 

 Baixa reação a material corrosivo; 

 Baixa higroscopia; 
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 Resistência a temperatura de até 540 °C; 

 Resistência a tensões, não se rompendo com o manuseio. 

Para a determinação de elementos traço no MP esses filtros podem ser 

usados, até mesmo quando podem conter níveis relativamente altos de alguns 

traços como impurezas (Espinosa et al, 2002).  

Além das impurezas do filtro de fibra de vidro, há outro problema com 

relação a amostragem, ou seja, a homogeneidade com que as partículas se 

depositam. Pöykiö et al. (2003) estudaram a homogeneidade de deposição de 

Cd, Cr, Cu, Fe e Ni em filtros de fibra de vidro coletados usando AVG, os 

resultados obtidos indicaram que as concentrações de Cr, Cu, Fe e Ni não 

foram necessariamente distribuídas com uniformidade sobre o filtro, sendo que 

as concentrações de Cd não puderam ser determinadas.  Em um trabalho 

semelhante, entretanto mais abrangente, Marrero et al. (2005) estudaram a 

distribuição de uma série de elementos (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, 

Ti e V) sobre o filtro, onde observou que as maiores variações ocorreram para 

Cd, Ni, Fe e Sb; as menores variações para Ti, V e alumínio, e variações 

semelhante para Cr, Cu, Mn e Pb. Tais problemas relacionados aos filtros 

atrapalham a determinação de elementos traço causando erros que são 

refletidos nas precisões das medidas, e em alguns casos, torna imprópria a 

determinação de traços de alguns elementos como é o caso do zinco, por 

exemplo. 

 

1.1.4. Fumaça e dióxido de enxofre  

 

A fumaça está associada ao material particulado atmosférico, 

proveniente dos processos de combustão. O método de determinação da 

fumaça é baseado na medida da refletância da luz, que incide na poeira 

(coletada em um filtro), o que confere a este parâmetro a característica de estar 

diretamente relacionado ao teor de fuligem na atmosfera (Cetesb, 2011). 

O dióxido de enxofre (SO2), assim como o trióxido de enxofre (SO3), é 

produzido pela queima de combustíveis que contenham enxofre em sua 

composição, além de ser gerado em processos biogênicos naturais, tanto no 

solo quanto na água (Braga et al. 2005). Esse poluente traz danos às plantas e 

é um dos causadores da chuva ácida (Mota, 2006). A Resolução do CONAMA 
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recomenda que a determinação da concentração de SO2 no ar seja feita pelo 

método da pararonasilina (CONAMA 03/1990), entretanto, outros métodos são 

encontrados na literatura, como o método de amostragem de pequeno volume 

(ABNT NBR-12979).  

 

1.1.5. Métodos de digestão e de extração 

O método padrão para o tratamento das amostras de material 

particulado atmosférico é o Método da Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos 3051 (US EPA, 1994), que recomenda um tempo total de 10 

minutos de digestão assistida por microondas, com uso de 10 mL de ácido 

nítrico concentrado e uma massa de 500 mg de amostra. Contudo, 

modificações dos parâmetros nesse método podem ser feitas e incluem: 

 Aumento da temperatura de digestão; 

 Aumento do tempo total de digestão; 

 Diminuição da proporção da massa de amostra por volume de ácido; 

 E alteração da composição da solução de digestão (Hassan et al. 2007). 

Em muitos trabalhos é comum encontrar métodos de digestão 

modificados, principalmente no que diz respeito a alterações da composição da 

solução de digestão. Uma mistura comumente usada conta com o uso de 

HNO3, HCl e H2O (Fernández et al. 2000), mas também podem ser 

encontrados métodos que usem HClO4 (Dongorrà et al. 2007), H2O2 (Moreno-

Grau et al. 2000), e HF (Sella et al. 2006; Godoy et al. 2005; Ragosta et al. 

2002; Gao et al. 2002), quando se deseja que ocorra digestão total da amostra. 

Com a modificação do método padrão algumas desvantagens podem 

surgir, como por exemplo, o uso de HF que é tóxico traz uma subsequente 

necessidade de eliminação de fluoretos através da adição de ácido bórico, que 

pode trazer efeitos negativos à matriz (Hassan et al. 2007). Outro exemplo é 

sobre o uso de ácido clorídrico que causa interferências espectrais em análises 

por ICP-MS (Wang et al. 2004; Yang et al. 2002; Wang et al. 1995). 

Hassan et al. (2007) desenvolveram um estudo para avaliar diversas 

modificações nos parâmetros do método 3051 (US EPA), aplicado para a 

determinação de Al, As, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, V, U e Zn em amostras ambientais, 

entre elas uma amostra de material particulado. Neste estudo foi observado 
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que o aumento do tempo e da temperatura melhorou as concordâncias, assim 

como o aumento do volume de HNO3 usado na digestão. Também foi 

observado que com a massa de 10 mg foram obtidas melhores concordâncias 

em relação à massa de 100 mg, e que com o uso de uma mistura de HNO3/HCl 

nas digestões, as diferenças nas concordâncias não foram significantes, assim 

o uso de HCl não trouxe melhorias claras. 

Em relação aos instrumentos utilizados para a digestão ácida, o uso de 

sistemas de digestão assistido por micro-ondas em sistema fechado sobre 

altas temperaturas e pressões tem se tornado rotina (Smith & Arsenault, 1996). 

Esses procedimentos permitem curtos tempos de digestão, sendo reduzido o 

risco de contaminação externa e requer pequenas quantidades de ácido, assim 

são obtidos melhores limites de detecção e a adequada exatidão do método 

analítico (Sandroni et al. 2003). 

 

1.1.6. A amostragem direta de sólidos 

 

Um dos principais objetivos da Química Analítica atual é o 

aperfeiçoamento e a simplificação das operações preliminares no sentido de 

minimizar a participação humana em todas as etapas do processo analítico 

(Magalhães e Arruda, 1998). 

Tradicionalmente, a amostra é preparada por meio de técnicas de 

digestão, tais como fusão ou dissolução ácida, sendo que as mesmas levam a 

uma diluição da concentração do analito na amostra (em sua forma final), 

ocasionando perda em sensibilidade no procedimento analítico, e, às vezes 

requerem uma amostra de massa maior do que aquela necessária, caso 

pudesse vir a ser analisada diretamente (Magalhães e Arruda, 1998). Então, a 

aplicação de técnicas alternativas como a análise direta de sólidos reduz o 

tempo de análise e os prováveis riscos de contaminação, pois envolve um 

menor volume de reagentes e exposição do analista, além de ser aplicada aos 

diversos tipos de amostras orgânicas e inorgânicas (Cal-Prieto et al. 2002; 

Wels, 1999; Flores et al. 2001; Alves et al. 2001; Coedo et al. 2000). 
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1.1.6.1. Análise direta de sólidos 

 

Dentre as técnicas espectroanalíticas mais utilizadas para análise direta 

de sólidos, a espectrometria de absorção atômica (AAS) ganha destaque, por 

permitir diferentes tamanhos de partículas e pequenas quantidades de amostra 

introduzidas na célula de atomização (Cal-Pietro et al. 2002; Welz, 1999; Hall et 

al. 1997; Da Silva et al. 2002; Vale et al. 2001; Magalhães e Arruda, 1998). 

A espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica em 

forno de grafite (GF AAS) é muito aplicada para os diferentes tipos de análise 

direta de sólidos, devido a vantagens como a amostra é introduzida e 

incinerada na célula de atomização, a plataforma que torna o aquecimento da 

amostra uniforme, a temperatura controlada durante as etapas de pré-

tratamento da amostra no tubo utilizado e o tempo maior de residência do 

vapor atômico no caminho do feixe óptico (Araujo, 2007). Sendo que tais 

fatores contribuem ainda mais para alcançar baixos limites de detecção quando 

essa técnica é combinada com a amostragem direta de sólidos (SS) (Welz, 

1999). 

Os maiores problemas considerados para a técnica de espectrometria 

de absorção atômica com forno de grafite e amostragem direta de sólidos (SS-

GF AAS) são as baixas precisões alcançadas devido a não homogeneidade 

das amostras sólidas, os padrões para calibração e a necessidade do uso de 

modificadores químicos (Vale et al. 2001) que é uma parte essencial na 

estabilização da temperatura na plataforma do forno e quase obrigatório em GF 

AAS (Slavin et al. 1981), no entanto, a técnica de GF AAS é a técnica mais 

conveniente para a análise direta de sólidos (Belarra et al. 2002). 

A técnica de espectrometria absorção atômica em chama (FAAS) é até 

agora uma das ferramentas analíticas mais versáteis e robustas (Bizzi et al. 

2010). Esta técnica pode ser aplicada para a determinação de muitos 

elementos em vários tipos de amostra, usando chama como atomizador (Welz 

et al. 1999). Porém as principais limitações da FAAS são a baixa sensibilidade 

e os altos limites de detecção quando comparada com GF AAS ou HG AAS 

(Welz et al. 1999; Metcalfe, 1987). 
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Uma das razões para a sensibilidade da chama é devido à baixa 

eficiência do sistema de nebulização, além de que o analito é diluído nos gases 

da chama (Bizzi et al. 2010). Então, para a amostragem direta de sólidos 

através de FAAS foi usado um tubo de quartzo adaptado no queimador que 

possibilitou a determinação de elementos em amostras biológicas (Flores et al. 

2001; Flores et al. 2004) e ambientais (Flores et al. 2003; Flores et al. 2004). 

Este sistema deu origem a um procedimento simples e fácil, com baixa 

manipulação da amostra permitindo melhorias para os limites de detecção 

(Bizzi et al, 2010). Em contra partida, este sistema tem como limitação a 

baixíssima massa de amostra (2 mg) que pode ser introduzida no dispositivo 

(Bizzi et al, 2010), e as calibrações devem ser realizadas com a utilização de 

material de referência certificados (Flores et alb, 2004). 

Na última década, estudos demonstram a eficiência da vaporização 

eletrotérmica de sólidos combinados a diversas técnicas analíticas de emissão 

atômica e de massa, que facilitam a decomposição de diferentes sólidos e 

detecção multielementar (Matschat et al. 2005; Wende et al. 2002). Diversos 

trabalhos demonstram a eficiência de vaporização de diferentes matrizes por 

um processo eletrotérmico, e depois, a quantificação desse vapor por técnicas 

multielementares, tais como ICP-MS, ICP OES e a espectrometria de emissão 

optica com arco de corrente direta (DC arc OES). Entretanto estas técnicas 

instrumentais combinadas com a vaporização eletrotérmica são atrativas como 

técnicas rotineiras, porém apresentam custos elevados de manutenção 

(Hassler et al. 2005; Grinberg et al. 2005; Resano et al. 2005; Resano et al. 

2005; Martin-Esteban et al. 2004; Wende et al. 2002; Florian et al. 2001). 

Para a amostragem direta de sólidos em material particulado atmosférico 

também é empregada a técnica de espectrometria de difração de raios-X (EDX) 

(Suzuki, 2006; Nascimento, 2011). Em um trabalho atual, Nascimento et al. 

(2011) determinaram P, Mn, S, Pb e Sr em amostras de PTS coletadas em um 

ponto de Ilha Grande-RJ. 
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1.1.6.2. Amostragem em suspensão associada à técnica de 

espectrometria de absorção atômica em chama  

A análise por suspensões foi originalmente proposta por Brady e 

colaboradores em 1974 (Brady et al. 1974; Brady e Montalvo, 1974), quando 

determinaram chumbo e zinco em folhas e sedimento marinho. Já a 

amostragem em suspensão associada à FAAS foi primeiramente aplicada por 

Willis, que determinou vários metais em amostras geológicas (Willis, 1975). A 

técnica consiste na introdução, no sistema nebulizador do FAAS, de uma 

suspensão de partículas da amostra finamente distribuídas em um meio 

líquido. 

Esta técnica proporciona uma simplificação das análises, principalmente 

no que diz respeito à diminuição de custos, redução de participação humana 

evitando a contaminação da amostra, e minimização das etapas de preparo 

das amostras (Alves et al. 2001). Além disso, o procedimento permite que 

sejam usados padrões aquosos para a construção da curva analítica e/ou 

métodos de adição de analito (Miller-Ihle, 1992; Langmyr, 1979). 

Alguns fatores são cruciais na amostragem em suspensão, sendo eles: 

tamanho de partícula, concentração da suspensão e do diluente, estabilidade 

da suspensão, calibração analítica e precisão e exatidão. 

 

1.1.6.2.1. Tamanho de partícula 

 

O tamanho de partícula do material sólido usado para preparar a 

suspensão influencia a estabilidade, deposição e eficiência de atomização 

(Magalhães e Arruda, 1998) e como consequência, a precisão e exatidão 

podem ser afetadas (Arruda et al. 1995; Bendicho e de Loos-Vollebregt, 1991). 

De acordo com alguns autores (Bastiaans e Hieftge, 1974) é necessário 

proceder a moagem da amostra sólida até atingir o tamanho de partícula de 1 

µm no sentido de se obter uma melhor exatidão. Entretanto quando se utiliza 

FAAS esse tamanho pode extrapolar até o tamanho de 63 µm (Alves et al. 

2001; Alves et al. 2001). 
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1.1.6.2.2. Concentração da suspensão e do diluente  

A concentração da suspensão é um fator importante a ser considerado 

durante seu preparo. Existe uma faixa limitada de concentrações quando se 

empregam suspensões diluídas visto que ocorrem perdas na precisão, ou 

podem ocorrer efeitos de matriz quando se trabalha com altas concentrações 

(Magalhães e Arruda, 1998; Bendicho e de Loos-Vollebregt, 1991). 

O diluente tem o papel principal de dispersar e estabilizar o sólido na 

solução. Ele deve ser selecionado, observando-se a natureza do analito na 

matriz, a estabilidade promovida na solução, o seu poder de extrator do analito 

de interesse, a viscosidade e o aumento na sensibilidade do sinal analítico 

(Araujo, 2007). Há na literatura diferentes tipos de diluentes ou misturas para o 

preparo de suspensões, dentre eles estão o ácido nítrico (Aleixo et al. 2004; 

Vieira et al. 2004), glicerol e ácido clorídrico (Krug, 2003; Cal-Pietro et al. 

2002), triton X-100 (Santos et al. 2002), metanol, triton X-100 e ácido nítrico 

(Torrence et al. 2002), entre outros. 

 

1.1.6.2.3. Estabilização da suspensão 

A suspensão deve ser estabilizada e/ou homogeneizada imediatamente 

antes do início da análise para garantir a representatividade da amostra (Benzo 

et al. 1991; Miller-Ilhi, 1995).  A homogeneização pode ser obtida por agitação 

mecânica da amostra ou pela estabilização das partículas mediante o uso de 

agentes tixotrópicos espessantes ou outro reagente que aumente a viscosidade 

da suspensão (Miller-Ilhi, 1992). Entretanto, Alvez et al. (2001), estudaram a 

estabilidade de suspensões de sedimento com soluções de ácido clorídrico e 

Triton X-100, demonstrando que o uso deste agente estabilizante não melhorou 

o sinal analítico para a determinação de Cu e Ni. 

Além da agitação mecânica, a homogeneização pode ser obtida através 

de diversos dispositivos, tais como agitadores magnéticos (Docekal, 1993), 

misturadores por efeito Vórtex (Epstein et al. 1989; Hinds e Jackson, 1991), 

agitadores ultrasônicos (Miller-Ilhi, 1992; Hoenig e Cillisen, 1993) e através de 

borbulhamento de gás (Bendicho e de Loos-Vollebregt, 1990). 
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1.1.6.2.4. Precisão e exatidão 

Apesar de aceitáveis, os desvios padrões relativos (RSD) obtidos 

quando se emprega as suspensões são maiores do que aqueles quando 

soluções líquidas são empregadas (Arruda et al. 1995; Bendicho e de Loos-

Vollebregt, 1991). Porém, a amostragem em suspensão é mais precisa do que 

a amostragem direta de sólidos (De Brenzo et al. 1991). 

Vários fatores podem afetar a precisão das suspensões, por exemplo, a 

pequena quantidade de amostra sólida, solubilidade do analito no solvente 

(Arruda et al. 1995), o tamanho da partícula, a homogeneidade da amostra e 

da suspensão (Magalhães e Arruda, 1998). 

A exatidão da técnica de amostragem em suspensão pode ser 

investigada de diferentes maneiras, tais como, o uso de materiais de referência 

padrão ou certificados, teste de recuperação e o método da adição de padrão 

(Arruda et al. 1995). 

 

1.1.6.2.5. Curva de calibração   

A concentração do analito pode ser verificada pelas mesmas formas que 

na análise direta de sólidos, ou seja, pelo uso de materiais de referência 

certificados ou pela técnica de adição de padrão (de Branzo et al, 1995; Hill et 

al, 1994), mas também isso pode ser feito, na maioria dos casos, através do 

uso de padrões aquosos (Magalhães e Arruda, 1998). Essa condição é 

evidenciada pela comparação das inclinações da calibração padrão com a 

calibração de adição de analito, na qual as mesmas não diferem 

significativamente, quando não for verificado efeito de matriz (Bermejo-Barrera 

et al, 1998; Silva et al, 2002). 

 

1.1.7. Análise exploratória de dados 

É notório nos diversos segmentos da química o crescimento 

tecnológico/científico manifestado pela utilização, cada vez mais freqüente, de 

recursos computacionais (Matos et al. 2003), além da freqüente utilização do 

planejamento experimental e da análise explortáoria de dados aplicada no 
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tratamento de dados analíticos (Neto e Moita, 1998; Ferreira et al. 1999; 

Hopke, 2003; Beebe et al. 1997; Teófilo e Ferreira, 2006; Sharaf et al. 1986). 

No cenário atual, é importante ter como alternativa alguma ferramenta 

matemática que possa de modo mais criterioso e científico, extrair um maior 

número de informações de um conjunto de dados ou imagens (Matos et al. 

2003). Entre estas ferramentas estão a análise de componentes principais 

(PCA) e a análise de agrupamento hierárquico (HCA), que são algoritmos 

desenvolvidos para elaborar gráficos que representem a maior quantidade 

possível de informações contidas em um conjunto de dados analíticos de 

menor dimensão (Valcárcel, 1997; Geladi e Grahn,1996; Geladi et al. 1992). 

A PCA visa reduzir a dimensionalidade de informações (variância) 

atavés do estabelecimento de novas variáveis, ortogonais entre si, 

denominadas PC’s (Correia e Ferreira, 2007).  Neste sentido, com a PCA é 

possível efetuar uma simplificação, redução da dimensão original dos dados, 

modelamento, detecção de amostras anômalas, seleção de variáveis 

importantes em determinado sistema, classificação e previsão (Wold et al. 

1992). 

A HCA busca agrupar as amostras em classes, baseando-se nas 

similaridades dos participantes de uma mesma classe e nas diferenças entre 

os mesmos de classes diferentes (Correia e Ferreira, 2007). A representação 

gráfica obtida é chamada de dendograma, um gráfico bidimensional 

independente do número de variáveis do conjunto de dados (Beebe et al. 1997; 

Sharaf et al, 1986). 

Estes dois métodos possibilitam encontrar ou prognosticar uma 

propriedade de um conjunto de amostras, a qual não é diretamente 

mensurável, mas que se relaciona com as medidas analíticas que são obtidas. 

Assim, o uso da composição química para verificar a similaridade entre 

amostras empregando tais métodos de reconhecimento de padrões é 

amplamente explorado, com a finalidade de garantir a autenticidade de 

produtos agroindustriais (Dennis, 1998; Tzouros e Arvanitoyannis, 2001; 

Cordella et al. 2002; Lees, 2003), alimentos e bebidas (Sloan, 2003; Ferreira et 

al. 2002; Silva et al. 2002; Cardoso et al. 2004; Fernandes et al. 2005), ou na 

identificação de fontes de poluição (DelValls et al. 1998). 
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1.1.8. Fator de enriquecimento 

 

Traços de metais em MP são derivados de uma variedade de fontes que 

incluem a crosta terrestre, os oceanos, a atividade vulcânica, a biosfera, e um 

número de processos antropogênicos (Pereira et al, 2007).  

Um modo de estabelecer as principais fontes de metais traço no MP está 

no uso do fator de enriquecimento, incorporando elementos de referência que 

são indicadores de uma fonte específica (Chester et al, 2000). Para determinar 

se a crosta terrestre é uma fonte de metais no MP, normalmente são usados o 

Al, Fe e Ti como elementos indicadores (Pereira et al, 2007; Chester et al, 

2000, Smichowski et al, 2005). 

Para o cálculo do fator de enriquecimento (FE) usa-se a expressão 2: 

 

crostaPTS

crostra
Fe

X

Fe

X
FE

][

][

][

][
 

em que, [X] e [Fe] em PTS são as concentrações de ferro nas partículas totais 

em suspensão, e [X] e [Fe] em crosta, é a concentraçao do metal encontrado 

na crosta terrestre.  

Por convenção, um valor arbitrário de FE < 10 é considerado como 

indicação que um elemento traço tem a crosta terrestre como uma significante 

fonte, e uma FE > 10 é considerada como uma indicação que uma proporção 

significante de um elemento não é proveniente da crosta, e estes são 

chamados de elementos enriquecidos anomalamente (AEEs, do inglês 

“anomalously enriched elements”), assim, considerados como de fontes 

antropogênicas (Pereira et al, 2007; Chester et al, 2000). 

 

 

(2) 

 



Laboratório de Química Analítica Ambiental – Departamento de Química – UFS 
_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Tarcísio Silva de Almeida   40  

 

2. Determinação de metais traço em partículas totais em suspensão 

coletados em uma área urbana da cidade de Aracaju/SE 

 

 

2.1. Objetivos 

 

A cidade de Aracaju possui um porte considerável, e o homem causa e 

modifica o meio ambiente ao seu redor, muitas vezes criando fontes de 

poluição. Dessa forma este trabalho teve como objetivo: 

 

2.1.1. Geral 

 Determinar e avaliar a concentração de Fe, Cu, Mn, Ni, V e Ti 

associados a amostras de partículas totais em suspensão coletadas em 

uma área urbana da cidade de Aracaju/SE e suas prováveis fonte de 

emissão. 

 

2.1.2. Específicos 

 Estabelecer método analítico para determinação de Fe, Cu, Mn, Ni, V e 

Ti em partículas totais em suspensão; 

 Associar a origem da concentração dos metais com as prováveis fontes 

antropogênicas e/ou naturais; 

 Usar a concentração de SO2 e de fumação na identificação de prováveis 

fontes de emissão de particulas totais em suspensão; 

 Traçar um perfil temporal da concentração dos metais estudados; 

 Aplicar a análise de componentes principais e a análise de 

agrupamentos hierárquicos aos resultados obtidos; 

 Calcular e avaliar o fator de enriquecimento. 
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2.2. Parte Experimental 

2.2.1. Aspectos gerais da área de estudo 

 

A cidade de Aracaju é a capital do estado de Sergipe, e ocupa uma área 

181,8 Km2 contando atualmente com uma população de 552.365 habitantes 

(IBGE, 2010). Aracaju foi planejada para ser a capital através da Lei nº 413, de 

17 de março de 1855, com sítio definido, à margem direita do Rio Sergipe, 

junto a sua foz, e portanto, sobre uma planície fluvio-marinha (Aracaju, 2011). 

Dentre as características climáticas, a cidade apresenta uma temperatura 

média anual de 26°C com precipitação média anual de 1.590 mm, sendo os 

meses de março a agosto o período chuvoso. Em relação à sua geomorfologia 

apresenta formas de planícies flúvio marinha e marinha, e relevo dessecado do 

tipo colina, com solos indiscriminados de mangue, podsol, areias quartzosas 

marinha, podzólico vermelho amarelo e glay pouco úmido (Aracaju, 2011). 

O município de Aracaju fica localizado no litoral, banhado pelo Oceano 

Atlântico, sendo cortado pelos rios Sergipe e Poxim. A área metropolitana de 

Aracaju, formada juntamente com os municípios de Nossa Senhora do Socorro, 

Barra dos Coqueiros, Laranjeiras e São Cristóvão, a população ultrapassa os 

760 mil habitantes (IBGE, 2011). A cidade de Aracaju dispõe de uma frota de 

mais de 200 mil veículos automotores conforme dados do Departamento de 

Trânsito do Estado de Sergipe em janeiro de 2012, correspondendo a 

aproximadamente 50 % da frota total do Estado de Sergipe (DETRAN/SE).  

 

2.2.1.1. Localização do ponto de amostragem 

 

O Amostrador de Grande Volume (AGV) e o de pequeno volume (APV) 

estão instalados em um ponto localizado em uma área pertencente à 

Secretaria de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos de Sergipe (SEMARH), 

próximo ao Viaduto Carvalho Deda e ao Terminal de Integração do Distrito 

Industrial de Aracaju (D.I.A.), com as coordenadas geográficas 24 710458E 87 

89116N (UTM), como mostra a Figura 2. O equipamento está sob 

responsabilidade da Gerência de Avaliação e Monitoramento Ambiental da 

Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA). 
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Figura 2: Localização do ponto de amostragem na cidade de Aracaju-SE. 

Fonte: Google, 2011 

 

2.2.2. Materiais e métodos 

2.2.2.1. Coleta e determinação da concentração de PTS 

 

No Brasil existem algumas normas para medição da concentração de 

material particulado atmosférico, mas a mais conhecida para a determinação 

de concentração das partículas totais em suspensão (PTS) é uma norma da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT - NBR 9547). Todas essas 

normas foram baseadas na norma da Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (US EPA “Reference Method for the Determination of 

Suspended Particules in the Atmosphere High Volume Method”) (US EPA, 

1983). 

Para a determinação da concentração de PTS, primeiramente os filtros 

de fibra de vidro (Energética) foram preparados, mantendo-os em dessecador 

SEMARH 

Ponto de 
amostragem 
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por 24 h para eliminar erros da umidade, e depois de pesados foram levados 

ao amostrador, onde ficaram por 24 h com controle de vazão e com um volume 

de ar amostrado médio de 1440 m3. Com o fim da amostragem o filtro de fibra 

de vidro retornou por 24 h ao dessecador, e depois teve sua massa final 

determinada. Com a diferença das massas inicial e final do filtro foi obtido a 

massa das partículas retidas no filtro durante a amostragem, e com o volume 

de ar amostrado registrado pelo equipamento, a concentração de PTS em 

µg.m-3 é dada pela equação 3: 

 

       

em que, massa final é a massa obtida após o periodo de amostragem com o 

filtro e o PTS depositado, massa inicial é a massa do filtro e o volume de ar 

amostrado corresponde ao volumde de ar coltado durante o período de 24h. 

A instalação do amostrador de grande volume (AGV) e as suas 

condições de operação seguiram as exigências das normas (Dongorrà et al, 

2007; Pereira et al, 2007). A Figura 3 apresenta o modelo do equipamento 

utilizado na amostragem. 

 

Figura 3: Modelo e componentes do AGV usado na amostragem. Fonte: 

Energética, 2000. 

(3) 
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2.2.2.2. Coleta e determinação da concentração de fumaça e SO2 

 

Para a determinação das concentrações destes poluentes foi utilizado 

um amostrador de pequeno volume (APV) da marca Energética, modelo 

OPSMS. Os procedimentos seguiram as normas brasileiras para determinação 

de fumaça e SO2 (NBR 10736 e NBR 12979, respectivamente), realizados pelo 

laboratório da Gerência de Avaliação e Monitoramento Ambiental da ADEMA. 

Para as determinações de fumaça, um papel filtro foi inserido no porta-filtro por 

onde o ar foi succionado por 24 h, e ao ser retirado foi medida a refletância 

usando um refletômetro, sendo que a partir deste valor (R) e do volume de ar 

amostrado é calculada a concentração de fumaça no ar. 

Para a determinação de SO2 o ar é succionado e borbulha durante 24 h 

em uma solução 0,3% de peróxido de hidrogênio (H2O2), com volume de 70 

mL, contida em um frasco Dreschsel, sendo que outro frasco contendo a 

mesma solução é mantido no equipamento para ser usada como branco. Após 

24 h, a solução final teve volume elevado para 100 mL com água destilada, e 

titulada com solução de tetraborato de sódio 0,004 mol L-1 usando um indicador 

misto de verde de bromocresol, vermelho de metila e metanol. Então, a 

concentração é calculada através da estequiometria do tetraborato de sódio e 

do ácido sulfúrico presente na solução, resultante da oxidação do SO2 através 

do H2O2. 

 

2.2.3. Procedimento 

 

2.2.3.1. Pré-tratamento do filtro com material particulado depositado para 

digestão 

 

Após o período de amostragem o filtro foi retirado do AGV, dobrado 

(para não haver perdas de PTS) e devidamente acondicionado para transporte 

até o laboratório da ADEMA, onde teve a sua massa final determinada com o 

uso de uma balança analítica. 

No Laboratório de Química Analítica Ambiental (LQA) na Universidade 

Federal de Sergipe, foram retiradas as bordas do filtro com o auxílio de um 
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estilete de aço inoxidável, uma régua plástica (polipropileno) e um suporte de 

vidro, todos previamente limpos. Após excluir as bordas, a amostra foi cortada 

em 10 partes iguais, sendo que uma dessas partes foi também cortada em três. 

Todas as partes foram pesadas e acondicionadas para posterior análise. 

 

2.2.3.2. Extração ácida assistida por forno micro-ondas 

 

O método de extração utilizado neste trabalho consistiu na adição de 

HNO3, HCl e H2O nas proporções 4:1,5:3 mL, respectivamente. Sendo que 

todos os ácidos usados foram bidestilados. Uma alíquota do filtro com MP 

depositado com massa aproximada de 0,07 g foi transferido para recipientes de 

politetrafluoroetileno (PTFE). Para a extração foi usada a digestão assistida por 

forno micro-ondas (modelo ETHOS-plus, Milestone), realizada no Laboratório 

de Espectrometria Atômica do Departamento de Química da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). O equipamento utilizado permitia apenas o 

controle da temperatura, dessa forma, o programa de temperatura usado está 

apresentado na tabela 2. Após o tempo, a solução foi filtrada usando filtros de 

celulose de 47 mm (Milipore, Bedford, USA) e avolumada para 30 mL com 

água ultrapura. Em seguida 3 mL da solução digerida foi diluída para 10 mL 

para análise empregando a espectrometria de massa com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS). 

 

Tabela 2: Programa de temperatura empregado nas extrações dos metais 

Tempo (min.) Temperatura (°C) 

2 25 a 85 

15 85 a 210 

25 210 

 

Para avaliar a exatidão do procedimento extração ácida assistida por 

micro-ondas foram utilizados dois materiais de referência certificados (CRM) de 

cinzas atmosféricas (Fly ash - BCR 176R) do Instituto de Materiais e Medições 

de Referência (IRMM, Bélgica) e o material de partículas urbanas (Urban 
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Particulate Matter – NIST 1648) do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 

(NIST, Estado Unidos)   

2.2.3.3. Determinação dos metais nas partículas totais em suspensão 

 

Foi utilizado um espectrômetro de massa com plasma indutivelmente 

acoplado (modelo ELAN-6000, marca Perk Elmer, Thornhill, Canada), também 

instalado no Laboratório de Espectrometria Atômica da UFSC, para  

determinação dos isótopos  63Cu, 57Fe, 55Mn, 60Ni e 51V nos extratos do 

particulado total em suspensão (PTS) coletados em filtros de fibra de vidro de 

uma área urbana de Aracaju/SE. O argônio com pureza mínima de 99,996% 

(White Martins, São Paulo) foi utilizado como gás gerador do plasma . As 

condições operacionais do equipamento estão apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Condições operacionais do ICP-MS 

Parâmetros Condições 

Potência de rádio frequência 1200 w 

Detector Modo dual 

Auto lens Ligado 

Varreduras/leituras 50 ms 

Leituras/replicatas 1 

Replicatas 3 

Dwell time 25 µs 

Scan mode Peak hopping 

Nebulizadores Cross-flow nebulizer e câmara Scott 

Câmara Tipo Scott 

 

Foi utilizada uma solução multielementar (multi-element standard 3 - 5% 

HNO3, Perk Elmer pure plus) para traçar as curvas de calibração de 0,5 a 50 

µg.L-1, com variação de seis concentrações incluindo o branco (0,0; 0,5; 1,0; 

2,5; 10,0; 25,0; e 50,0), em HNO3 1% v/v. Foi usado uma concentração de 5 

µg.L-1 do isótopo 103Rh como padrão interno, preparada a partir da solução 

estoque de 1,0 g.L-1 em 10% HCl (Perk Elmer pure). A concentração de ródio 

foi adicionada na solução branco, nas soluções de referência da curva de 
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calibração e nas amostras analisadas. Foram analisadas 42 amostras de filtro 

com as PTS depositadas. Todas as concentrações dos metais foram 

determinadas em duplicatas para todas as amostras analisadas. 

Para o cálculo da concentração média dos metais presente no PTS, 

primeiro foi obtida a concentração do analito no filtro com MP depositado. 

Depois foi calculada a quantidade do metal no depósito de MP do filtro, e por 

fim a concentração do elemento no ar foi dada como a razão da quantidade do 

metal no depósito do filtro pelo volume de ar amostrado aspirado pelo AVG. 

A vidraria e os demais materiais utilizados em todo processo analítico 

foram mantido em solução de HNO3 10% v/v para descontaminação e depois 

lavados com água ultrapura. 

 

2.2.3.4. Determinação de titânio por ICP OES 

 

Para a determinação de titânio foi usado um espectrômetro de emissão 

ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES), com configuração de 

vista axial modelo 720 Vista Pro (Varian, Mulgrave, Australia) instalado no 

Laboratório de Geoquímica do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado 

de Sergipe (ITPS). As condições operacionais do equipamento estão listadas 

na Tabela 4. 
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Tabela 4: Características e parâmetros instrumentais utilizados no ICP OES 

com vista axial. 

Parâmetros Valores 

Potencia de radiofrequência (W) 1300 

Vazão de gás no plasma (mL.min -1) 15,0 

Vazão de gás auxiliar (mL.min -1) 1,5 

Vazão do gás nebulizador (mL.min -1) 0,8 

Tipo de nebulizador Concêntrico (tipo Sea Spray) 

Câmara de nebulização Tipo ciclone 

Replicatas 3 

Diâmetro do tubo injetor (mm) 2,4 

Tempo do sinal de integração (s) 1,0 

Comprimento de onda utilizado para 
medidas do titânio (nm) 

334,188 

 

 

2.2.4. Análise exploratória de dados 

 

O software Statistica 6.0 foi usado para aplicação da Análise de 

Componentes Principais (PCA) e Análise de Componentes Hierárquicos (HCA) 

aos resultados obtidos das concentrações dos metais, bem como às 

concentrações de fumaça e dióxido de enxofre.  
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2.3. Resultados e discussão 

 

2.3.1. Parâmetros da qualidade do ar 

 

2.3.1.1. Concentração de partículas totais em suspensão 

 

As concentrações de PTS coletadas em uma area urbana da cidade de 

Aracaju/SE foram obtidas do período entre agosto de 2009 e setembro de 

2010. Foram coletadas 42 amostras, onde o intervalo de concentração de PTS 

estava entre 11,62 e 124,31 µg.m3, tendo um valor médio de 72,13 µg.m3 e 

desvio padrão de 19,08 µg.m3. É importante ressaltar que o período de análise 

de PTS compreende um período maior que um ano (de agosto de 2009 a 

setembro de 2010), então no cálculo da média geométrica anual conforme o 

CONAMA através da Resolução nº 03/90 para os padrões de qualidade de 

ar foi tomado o período compreendido entre agosto de 2009 a julho de 2010 

(12 meses), e um total de 36 amostras distribuídas neste período. Os valores 

encontrados estão mostrados na Figura 4.  
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Figura 4: Concentração de PTS (µg.m-3) no período de agosto de 2009 a julho de 2010, comparadas com os padrões de qualidade 

do ar. 
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Nota-se que o padrão secundário de qualidade do ar não chega a ser 

ultrapassado. Em todo caso, a Legislação prevê que somente os padrões 

primários são aplicáveis na avaliação da qualidade do ar, enquanto não for 

definida a classificação do território nacional de acordo com o seu uso 

pretendido (Magalhães, 2005). 

Além da avaliação para curto período de tempo (24 h), também podem 

ser avaliados os padrões para longo período de tempo, que corresponde às 

médias geométricas anuais de 80 e 60 µg.m-3, como padrões primário e 

secundário, respectivamente. Neste ponto, o valor calculado da média 

geométrica anual foi de 67,0 ± 6,6 µg.m-3  (média geométrica ± intervalo de 

confiança para nivel de confiança de 95%, n=36), com desvio padrão de 19,4 

µg.m-3 (n=36). O valor encontrado ultrapassa o limite do padrão secundário da 

qualidade do ar para longo período de tempo, sendo que já pode ser visto 

como um problema, uma vez que a Resolução nº 03/90 menciona que o 

padrão secundário representa uma previsão de efeitos mínimos para o bem 

estar da população, assim como para a flora, a fauna, os materiais e o meio 

ambiente em geral. 

Quando são avaliadas as concentrações de PTS em relação às 

precipitações mensais (CEMESE/SEMARH, 2011), como mostra a Figura 5, 

não é possível observar uma correlação entre essas variáveis. Esse 

comportamento poderia ser esperado, pois as precipitações favorecem a 

depuração atmosférica, promovendo a remoção das partículas suspensas por 

deposição úmida (Ragosta et al. 2002). Sendo que este comportamento foi 

observado em outros estudos (Bilos et al. 2003; Celli et al. 2003; Moreno-Grau 

et al. 2000). 
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Figura 5: Precipitação média mensal para o período de agosto de 2009 a julho 

de 2010. Fonte: CEMESE/SEMARH 

 

O valor de 67,0 ± 6,6 µg.m-3  como a média geométrica anual e a análise 

da Figura 4 também pode nos indicar uma característica importante sobre o 

perfil das concentrações de PTS em Aracaju. A questão é que apesar do 

padrão secundário ter sido alcançado, as concentrações permaneceram 

flutuantes em torno de um valor abaixo de 150 µg.m-3 (padrão secundário para 

curto período de tempo). Isso provavelmente indica que as fontes deste 

poluente se mantêm constantes, sendo necessário que o tempo entre um 

monitoramento e outro seja reduzido para que se possa observar com mais 

clareza essa característica, já que nesse estudo os monitoramentos foram 

feitos semanais, com exceção dos períodos onde houve problemas e as 

amostragens tiveram que ser adiadas. Quitério et al. (2005) também estudaram 

a evolução das concentrações de PTS em sete Distritos da Baixada 

Fluminense, no Rio de Janeiro, encontrando, em geral, médias geométricas e 

variações cerca de duas vezes maiores do que as encontradas neste estudo. 

Na Tabela 5 estão apresentadas as médias geométricas anuais dessas regiões 

do Rio de Janeiro e de outros centros urbanos (nacionais e internacionais). 
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Tabela 5: Médias geométricas anuais das concentrações de partículas 

totais em suspensão (PTS) em diversos centros urbanos. 

Cidade Média geométrica 

anual (µg.m-3) 

Referência 

Aracaju/SE 67,0 Este trabalho 

Belford Roxo/RJ 144,2 Qutério et al. 2005 

Japeri/RJ 190,7 Qutério et al. 2005 

Magé/RJ 55,4 Qutério et al. 2005 

Mesquita/RJ 241,6 Qutério et al. 2005 

Nova Iguaçu/RJ 144,2 Qutério et al. 2005 

Queimadas/RJ 112,6 Qutério et al. 2005 

Pinheiros, São Paulo/SP 63 CETESB, 2002 

V. Parisi, Cubatão/SP 192 CETESB, 2002 

Caracas/Venezuela 53 Baldasiano et al. 2002  

Buenos Aires/Argentina 185 Baldasiano et al. 2002  

Cidade do México/México 201 Baldasiano et al. 2002  

 

2.3.1.2. Fumaça e SO2 

 

As concentrações de Fumaça e de SO2 para o total de 42 amostras 

estiveram entre 0,0 e 43,46 µg.m-3 para a fumaça e entre 0,0 e 24,16 µg.m-3 

para SO2 durante o período entre agosto de 2009 e setembro de 2010 

Para avaliar estes parâmetros da qualidade do ar conforme as 

especificações do COMANA 03/90, as concentrações de fumaça para o 

período de agosto de 2009 a julho de 2010, com um total de 36 amostras 

variaram entre 0,0 e 30,6 µg.m3, com valor aritmético de 12,2 µg.m3. As 

concentrações de SO2 para o mesmo período variou de 0,0 µg.m3 a 24,2 

µg.m3, com um valor aritmético de 7,7 µg.m3. As concentrações de SO2 igual a 

zero foram registradas durante dias chuvosos durante o período amostral, 

sendo que o SO2 é lixiviado da atmosfera com a água da chuva.  

As concentrações destes dois poluentes ficaram bem abaixo dos 

padrões de qualidade do ar, conforme pode ser observado na Tabela 1. As 

variações das concentrações estão apresentadas na Figura 6. 
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Figura 6. Variação das concentrações de Fumaça e SO2 em relação à data de amostragem, no período de agosto de 2009 a julho 

de 2010
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2.3.2. Parâmetros analíticos 

 

Os limites de detecção (LD) para as determinações de Fe, Cu, Mn, Ni e 

V por ICP-MS foram calculados usando três vezes o valor do desvio padrão 

das concentrações do branco, medidas dez vezes, com adição de 113Rh como 

padrão interno (10 μg L-1), enquanto os limites de quantificação (LQ) foram 

calculados como dez vezes o valor do desvio padrão das concentrações do 

brando, nas mesmas condições que LD. Os LDs variaram entre 0,4 (Mn) e 14 

ng.m-3 (Fe) para análise de metais no ar por ICP-MS.  

Para determinação de Ti por ICP OES o cálculo é realizado de forma 

distinta. O LD é calculado como três vezes a concentração equivalente de 

background (BEC) e o desvio padrão relativo, como mostra a expressão 3: 

  

                                                                            (3) 

                      

(4) 

 

           (5) 

 

Porém, para calcular o BEC, através da expressão 4, é necessário 

calcular a razão de sinal/ruído (SBR), conforme a expressão 5, com as 

intensidades de emissão para um padrão e para o branco. O LQ é calculado 

como dez vezes o BEC e RSD (Silva et al. 2002). Na Tabela 6 estão 

sumariamente apresentados os limites de detecção obtidos para determinação 

de Cu, Fe, Ni, Mn, V e Ti no filtro+PTS e no ar. 
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Tabela 6: Limites de detecção e quantificação das concentrações no 

filtro+PTS e no ar 

Amostra Parâmetros Cu Fe Ni Mn V Ti* 

Para filtro 

+ PTS 

LD (µg.g-1) 0,1 10 0,08 0,3 3,2 0,08 

LQ (µg.g-1) 0,4 34 0,3 1,0 10,7 0,26 

Para o ar LD (ng.m-3) 0,2 14 0,1 0,4 4,6 0,14 

LQ (ng.m-3) 0,6 48 0,4 1,4 15 0,48 

*Determinação por ICP OES 

Dos valores de LD’s obtidos, apenas o limite do Fe foi 

consideravelmente mais elevado entretanto aceitável. Pereira et al. (2007)  

utilizaram a técnica de ICP OES para determinar a concentração de traços em 

MP, obtendo limites semelhantes (0,5 ng.m-3 Cu; 5 ng.m-3 Fe; 1,5 ng.m-3 Mn; 

0,4 ng.m-3 Ni). 

 

2.3.3. Exatidão e precisão 

 

Para confirmar a exatidão do método de extração foram analisados dois 

materiais de referência certificados (MRC). Nas Tabelas 7 e 8 estão 

apresentados os valores encontrados e valores de concordância de Cu, Cd, Fe, 

Mn, Ni, V e Ti determinados em cinzas atmosféricas -  BCR-176R e no material 

particulado urbano NIST 1648 (Fly ash – BCR 176R e Urban Particulate Matter 

– NIST 1648). As concordâncias com os valores certificados variaram entre 82 

± 3 e 116 ± 3 % para o MRC BCR 176R e entre 90 ± 9 e 107 ± 5 para o MRC 

NIST 1648 (n=3). O valor de concordância foi calculado conforme expressão 6: 

100
...

...
x

ocertificadValor

encontradoValor
iaConcordânc  (6) 
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Tabela 7: Resultados da análise do MRC BCR 176R  

Elemento Valor certificado 

(µg.g-1) 

Valor encontrado 

(µg.g-1) 

Concordância 

(%) 

Cu 1050 ± 70 865 ± 80 82 ± 3 

Fe 13100 ± 500 14701 ± 1853 112 ± 6 

Mn 730 ± 50 850 ± 61 116 ± 3 

Ni 117 ± 6 105 ± 6 90 ± 2 

V 35 ± 6 33 ± 6 94 ± 7 

Ti *** 7.021 ± 318 92 ± 4a  

Média ± desvio padrão (n=3) 

a Valor calculado comparado com valor referência encontrado por ICP-MS igual 

a 7.622 ± 183 µg.g-1 (n=3) 

 

Tabela 8: Resultados da análise do MRC NIST 1648  

Elementos Valor certificado 

(µg.g-1) 

Valor encontrado 

(µg.g-1) 

Concordância 

(%) 

Cu 609 ± 27 546 ± 55 90 ± 9 

Fe 3,91 ± 1,0% 4,03 ± 0,56 103 ± 14 

Mn 786 ± 17 816 ± 54  104 ± 7 

Ni 82 ± 3 78 ± 6 95 ± 7 

V 127 ± 7 136 ± 6 107 ± 5 

Ti *** 0,19 ± 0,01 92 ± 7b  

Média ± desvio padrã (n=3) 

bValor calculado comparado com valor referência encontrado por ICP-MS igual 

a 0,21 ± 0,06 % (n=3) 

 

As concordâncias variaram entre 82 ± 3 e 116 ± 3 %, tendo boa 

concordancia entre os valores de referências ou certificados entre 80 e 120% 

(Sandroni et al, 2003), e dessa forma confirma-se a exatidão do método 

proposto de extração de Cu, Fe, Mn, Ni, Ti e V nos filtros de fibra de vidro com 

PTS. A concentração de titânio encontrada no NIST 1648, quando comparada 

com o valor informado (0,40%) apresentou concordância de 48 ± 10%. Esta 
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baixa concordância provavelmente deve estar vinculada a baixa 

homogeneidade desse elemento no material interfrasco, sendo o valor no 

certificado simplesmente informado pelo fabricante. Neste trabalho, comparou-

se também os valores determinados de titânio por técnicas independentes (ICP 

OES e ICP-MS) e aplicou-se o teste t para comparação de um valor 

experimental e um valor conhecido. O valor de tcalculado para a concentração de 

titanio determinada por ICP OES foi igual a 3,27 para o BCR 176R e 0,81 para 

NIST 1648, não apresentando diferença significativa para o nível de confiança 

de 95% (n=3; ttabelado=4,30). O valor encontrado no BCR 176R (92 ± 4%.) e no 

NIST 1648 (92 ± 7%) apresentaram boa concordância. Smichowski et al (2005) 

também utilizaram o MRC NIST 1648 para confirmar a exatidão de um método 

com uma mistura de ácido nítrico e ácido clorídrico, digestão em placa 

aquecedora e detecção de Cu, Cd, Fe, Mn, Ni, Ti, V, entre outros, por ICP 

OES, sendo os resultados obtidos : 87% para Cu, 89% para Fe, 91% para Mn, 

86% para Ni, 90% para Ti e 87% para V. Esses resultados foram, em geral, 

semelhantes aos obtidos neste trabalho. 

A precisão das determinações foi expressa como o desvio padrão 

relativo (RSD), sendo os valores obtidos tipicamente menores que 10 %, 

considerados satisfatórios (Magalhães, 2005; Dongorrà et al. 2007). 

 

2.3.4. Aplicação analítica 

 

Na Tabela 9 está apresentando o resumo estatístico das concentrações 

dos metais determinados associados ao PTS por ICP-MS e ICP OES.  

Tabela 9: Resumo estatístico das concentrações dos metais associados ao 

PTS para 42 amostras, expressos em ng.m-3. 

Elementos Média Mediana Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 

Cu 67,8 32,7 64,3 0,7 322 

Fe 849 850 332 <48 1620 

Mn 3,8 3,6 3,0 <1,3 12,7 

Ni 5,0 4,3 3,0 1,1 16,0 

Ti 55,8 54,3 24,9 4,3 129 

V 17,0 16,6 7,6 <15 49,3 
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Pode-se observar que as maiores concentrações foram obtidas para o 

ferro que apresentou um intervalo entre <48 a 1620 ng.m-3 com um valor médio 

de 849 ng.m-3. Na literatura, a fonte deste metal é dada como sendo da 

ressuspensão do solo, e em muitos casos ele é correlacionado com o 

manganês (Dongorrà et al., 2007; Pereira et al., 2007) que também tem o solo 

como uma fonte natural. Para que seja possível observar alguma relação entre 

esses metais é necessário fazer uso de ferramentas estatísticas. Sendo que é 

importante lembrar que a ressuspensão do solo pode-se dar por fontes naturais 

(como por exemplo, o vento) ou por fontes antropogênicas proveniente do 

tráfego veicular de ônibus e outros veículos que trafegam próximo ao ponto de 

amostragem (Dongorrà et al. 2007; Pereira et al. 2007). 

Em relação ao manganês, as concentrações variaram entre <1,3 a 12,7 

ng.m-3 e um valor médio de 3,8 ng.m-3, pode-se dizer que este é um valor baixo 

comparado com estudos de outras regiões metropolitanas (Pereira et al. 2007; 

Quiterio et al. 2005), como mostra a Tabela 10. As fontes desse metal são 

incertas, mas pode-se afirmar que a poluição veicular e a ressuspensão do solo 

são as principais fontes contribuídoras para a presença deste metal no PTS. 

Outro metal que pode ter como fonte a ressuspensão do solo é o Ti que 

apresentou valores entre 4,6 a 129 ng.m-3, e uma média de 55,8 ng.m-3. Lara et 

al (2005), Castanho e Artaxo (2001) e Marcazzan et al (2001) determinaram 

titânio em MP10 e MP2,5 e também associaram a presença deste metal no MP à 

ressuspensão do solo. Apeagyei  et al (2011) estudaram a associação de Ti e 

outros metais ao tráfego veicular, demonstrando que essa também é uma fonte 

de titânio no material particulado atmosférico. 

O cobre apresentou valores consideráveis e as concentrações variaram 

entre 0,7 a 322 ng.m-3 com uma concentração média de 67,8 ng.m-3, e assim 

como para as concentrações de níquel e vanádio, onde foram obtidas 

concentrações entre 1,1 a 16,0; e <15 a 49,3 ng.m-3, respectivamente, com 

concentrações médias de 5,0 para Ni e 17,0 ng.m-3 para V. A principal fonte 

destes metais é dada como sendo da queima de combustíveis, que neste 

estudo pode ser provavelmente associado ao tráfego veicular de ônibus que 

utilizam o diesel como combustível contribuindo para a concentração destes 

metais no ar (Allen al de et. 2001; Swaine, 2000). Mas, em comparação com 

estudos similares (Tabela 10), as concentrações médias de Ni encontram-se, 



Laboratório de Química Analítica Ambiental – Departamento de Química – UFS 
_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Tarcísio Silva de Almeida   60  

em geral, abaixo das concentrações médias encontradas em cidades 

brasileiras como Sapucaia do Sul-RS, Santa Cruz-RJ, Mesquita-Rj, Nova 

Iguaçu-RJ, Cabo Frio-RJ, e na região central de Ouro Preto-MG. Fora do 

Brasil, o perfil se mantém como verificado nas cidades de Tóquio/Japão, Hong 

Kong/China, Tito Scalo/Itália, Sacley/França e Seul/Coréia do Sul. 

As Figuras 7, 8 e 9 mostram os perfis cronológicos de concentração dos 

elementos determinados na partículas totais em suspensão coletadas na 

cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, no período entre agosto de 

2009 e outubro de 2010. 

A Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA) estabelece limites 

de 500 e 200 ng.m-3 para Mn e Ni, respectivamente. A Organização Mundial de 

Saúde (WHO) estabelece o limite de 150 ng.m-3 para Mn. De acordo com os 

resultados obtidos observa-se que os valores ficam muito abaixo dos limites 

estabelecidos por estas organizações. 
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Tabela 10: Concentrações média dos metais estudados em Aracaju-SE e em 

centros urbanos nacionais e internacionais, EPA e WHO em ng.m-3. 

Cidades brasileiras 

Cidade Cu Fe Mn Ni Ti V Referências 

Aracaju-SE 65,9 848,9 4,5 4,9 55,8 17,1 Neste trabalho 

Sapucaia do 
Sul-RS 

476 5370 18 168 - - Carvalho et. al, 
2000 

Santa Cruz-RJ 335 38903 0,5 1216 - - Quiterio et. al, 2007 

Mesquita-RJ 49,3 1974,3 0,4 49,4 - - Quitério et. al, 2005 

Nova Iguaçu-RJ 42 1796,9 1,2 54,5 - - Quitério et. al, 2005 

Cabo Frio - RJ 50,4 - 10,7 - 135 6,4 Sella et al, 2006 

Ouro Preto 
(região central) 

209,9 3000 96,1 32,5 - - Magalhães et al, 
2010 

Cidades estrangeiras 

Toquio – Japão 30,2 677 5,63 40,1  - Var, 2000 

Hong Kong – 

China 

88 1421 - - - - Lau and Luk, 2001 

Tito Scalo – 

Itália 

58 521 5 27 - - Ragosta et. al, 2002 

Sacley - França 18,4 483 6,95 2,17 29,8 10,3 Ayrault et al, 2010 

Seul - Coréia 50,1 2321 94,2 47,8 - - Kim et al, 2003 

Limite EPA - - 500 200  - EPA, 2008 

Limite WHO - - 150 -  - WHO, 2000 
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Figura 7. Concentração de Fe em relação à data de amostragem. 
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Figura 8. Concentração de Cu e Ti em relação à data de amostragem. 



Laboratório de Química Analítica Ambiental – Departamento de Química – UFS 
_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Tarcísio Silva de Almeida   64  

05
/0

8/
20

09

04
/0

9/
20

09

21
/0

9/
20

09

23
/1

0/
20

09

13
/1

1/
20

09

27
/1

1/
20

09

09
/1

2/
20

09

23
/1

2/
20

09

14
/0

1/
20

10

28
/0

1/
20

10

10
/0

2/
20

10

10
/0

3/
20

10

24
/0

3/
20

10

07
/0

4/
20

10

22
/0

4/
20

10

04
/0

5/
20

10

19
/0

5/
20

10

06
/0

7/
20

10

03
/0

8/
20

10

20
/0

8/
20

10

01
/0

9/
20

10

0

10

20

30

40

50

 

 

C
o

n
c
e

n
tr

a
ç
ã
o

 (
n

g
.m

-3
)

Data da amostragem

 Mn

 V

 Ni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Concentração de Mn, Ni e V em relação à data de amostragem 
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2.3.5 Aplicação da análise exploratória de dados 

 

O uso de técnicas exploratórias de dados como a análise de 

componentes principais (PCA) e análise de agrupamento hierárquico (HCA), 

pôde trazer algumas informações importantes acerca dos poluentes e das suas 

respectivas fontes, sendo que o objetivo é entender as características e o 

comportamento dos mesmos no ambiente.  

Foi construída uma matriz de dados de 42x8, onde as amostras foram 

organizadas em linhas e as variáveis analisadas pelas técnicas de PCA e HCA 

foram as concentrações de Cu, Fe, Mn, Ni, Ti e V por ICP-MS e ICP OES, e os 

valores de fumaça e de dióxido de enxofre. Os dados foram autoescalonadas, 

de modo a evitar erros de classificação, devido à diferente ordem de magnitude 

e amplitude de variação das variáveis.  

A PCA gerou valores de pesos relacionados aos coeficientes de 

correlações das variáveis. A escolha do número de componentes principais 

(PC) foi feita com base na fração de explicação da variância total de 64,6%, 

sendo que o modelo foi ajustado para as três primeiras PC’s, sendo suficiente 

para descrever o sistema. A PC1 apresentou 32,2% da variabilidade dos 

dados, e as PC’s 2 e 3 explicaram 19,4 e 13,0%, respectivamente. Na Tabela 

11 estão mostrados os valores de pesos para as três primeiras PC’s. 



Laboratório de Química Analítica Ambiental – Departamento de Química – UFS 
_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Tarcísio Silva de Almeida   66  

 

Tabela 11: Valores de pesos para as três primeiras componentes principais 

Variável PC1 PC2 PC3 

Fe 0,847 -0,043 0,277 

Cu -0,062 -0,547 0,762 

Mn 0,738 0,221 -0,227 

Ni 0,698 0,229 0,313 

V 0,304 0,642 0,111 

Ti 0,729 -0,343 -0,091 

SO2 -0,440 0,452 0,424 

Fumaça 0,103 -0,643 -0,176 

Total de variância (%) 32,2 19,4 13,0 

Total de variância acumulada (%) 32,2 51,6 64,6 

 

Pode-se observar que para a PC1 foram obtidas altas correlações para 

Fe, Mn, Ni e Ti, sendo que para Fe e Mn essa correlação é muito comum, já 

relatada por outros autores como sendo advinda da ressuspensão do solo 

(Dongorrà et al, 2007; Pereira et al, 2007). Dessa forma, esses quatro metais, 

provavelmente, provêem da mesma fonte, que é o ressupensão do solo. 

Na PC2 observou-se uma correlação inversamente proporcional entre a 

concentração de V e de fumaça. O vanádio é normalmente emitido através do 

tráfego veicular (Allen et al, 2001; Swaine et al, 2000; Sturini et al, 2010), assim 

como de diversas indústrias que utilizam substâncias com vanádio em muitos 

produtos (principalmente o V2O5 como corante em tintas) (Sturini et al, 2010). 

Já a fumaça é emitida através da queima de materiais diversos, assim como da 

queima de combustíveis e das emissões veiculares. Sendo assim, como esses 

dois poluentes estão correlacionados inversamente, um desses não está sendo 

emitido pelo tráfego veicular. A resposta mais aceita a esta questão é que o 

vanádio encontrado no ar provavelmente pode estar sendo emitido por 

indústrias localizadas próximo ao ponto de amostragem no Distrito Industrial de 

Aracaju. 
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A PC3 é principalmente influenciada pela concentração de Cu que 

apresentou um alto valor de peso com sinal positivo, contribuindo com 13,0% 

da total dos dados. A presença deste elemento esta fortemente influenciada 

pelo tráfego veicular, mas também pode ter como fonte a indústria que utiliza 

pigmentos (Kothai et al, 2011). O gráfico da PC1 versus PC2 representa 

graficamente 51,63% da informação total acumulada, e o gráfico da PC1 

versus PC3 representa 45,22% da informação acumulada. A Figura 10 

apresenta os gráficos de escores de PC1 x PC2 (a) e PC1 x PC3 (b) das 

amostras de PTS coletadas em uma área urbana da cidade de Aracaju/SE. 
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Figura 10. Gráfico dos escores das amostras de PTS: (a) PC1 versus PC2 e  

(b) PC1 versus PC3 

(a) 

(b) 
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O gráfico de escores (Figura 10) nos indica que não há padrões entre as 

amostras analisadas, sendo impossível assumir grupos nos diversos períodos 

do ano, concluindo que essas amostras não possuem um padrão sazonal, e 

sim uma elevada heterogeneidade. 

A Figura 11 apresenta o gráfico de escores onde as amostras foram 

organizadas e classificadas como sendo do período chuvoso (de março a 

agosto) e do período seco (PC1 x PC2). No grafico é possível encontrar um 

certo padrão, onde o período seco é influenciado negativamente pela PC2, ou 

seja, as amostras deste período foram influenciadas pelas altas concentrações 

de fumaça e pelas baixas concentrações de vanádio. 

Observando a Figura 10 (a), as amostras que se encontram no eixo 

positivo da PC2 são predominantes do mês de março, período chuvoso, no 

entanto, conforme a média pluviométrica desse mês (Figua 5) o valor foi de 

37,6 mm indicando que este mês teve características de período seco onde a 

média do último período foi igual a 29,0 mm. 
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Figura 11: Gráfico dos escores das amostras classificadas por período 

chuvoso e seco, PC1 x PC2. 

De acordo com o gráfico de escores PC1 versus PC3, também é 

possível agrupar as amostras do período seco que são influenciados pelas 

concentrações de Cu que aumenta no eixo da PC3 de baixo para cima, onde 

as maiores concentrações de cobre foram encontradas no período chuvoso 

como mostra a Figura 12. Neste gráfico é evidente a dispersão das amostras 

do período chuvoso em relação as amostras do período seco, onde pode ser 

verificado provável agrupamento. O fato do grupo de amostras do período seco 

estar agrupado, em geral, abaixo do valor “zero”, não indica erro dessa análise, 

e sim que no período estudado, houve uma tendência para as amostras do 

período seco. 
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Figura 12: Gráfico dos escores das amostras classificadas como de período 

chuvoso e período seco, PC1 x PC3. 

Para complementar a análise de componentes principais, foi aplicada a 

análise de agrupamento hierárquico (HCA) na matriz de resultados. Foi 

utilizado o cálculo da distância Euclidiana e método de ligação Ward’s para 

ligação interponto. A HCA também demonstrou que há uma correlação entre 

Fe, Mn, Ni e Ti, e outras duas correlações, uma entre V e SO2 e outra entre Cu 

e fumaça. Esta última correlação ficou implícita na PCA, mas clara na HCA, já 

que esses dois poluentes são característicos da temporada seca. Porém, a 

correlação entre V e SO2 nos remete provavelmente à poluição gerada através 

da queima de combustíveis, já que esta é uma das principais fontes de SO2 na 

atmosfera (Mota, 2006; Castanho e Artaxo, 2001), entretanto a presença do 

vanádio é dual, podendo ter como as principais fontes, provavelmente, a 

queima de combustíveis fósseis e as indústrias localizadas próximo à área 

amostral (Distrito Industrial de Aracaju, D.I.A.). A Figura 13 mostra o 

dendograma gerado para as variáveis relacionadas. 
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Figura 13: Dendograma com cálculo da distancia Euclidiana e método de 

ligação Ward’s para as variáveis.  

 

          Pode-se observar que as principais fontes de emissão dos metais 

associados às PTS coletadas na área urbana de Aracaju, provavelmente são 

vinculadas a ressuspensão do solo e o tráfego veicular. Este fato era estimado 

pelo simples conhecimento da área do ponto de amostragem, que tem um 

intenso trânsito de veículos, principalmente de ônibus. Além do intenso tráfego 

nas vias próximas que dão acesso a todos os pontos da cidade por onde 

passam uma grande quantidade de veículos diariamente. O local também é 

sede de várias fábricas do D.I.A., tais como têxteis, calçado, tintas, confeções, 

granito, entre outros.  

 

2.3.6. Cálculo do fator de enriquecimento 

 

O ferro foi usado como elemento de referência para os cálculos de 

enriquecimento, já que ele tem uma determinada concentração como FeO na 

crosta terrestre (Rudnick e Gao, 2004). A concentração de ferro na crosta, 

assim como dos outros elementos de interesse estão apresentados na Tabela 

12, que também contém os fatores de enriquecimento calculados. Para avaliar 
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o fator de enriquecimento do ferro foi usada a concentração de titânio na crosta 

na forma de TiO2.  

 

Tabela 12: Valores de fatores de enriquecimentos baseados na 

concentração média encontrado no ar de uma área urbana da cidade de 

Aracaju/SE. 

 Cu Fe Mn Ni Ti V 

Valores dos metais 

na crosta1 (µg.g-1) 
28 39.200 775 47 3.837 97 

Fator de 

enriquecimento 
109 1,5 0,3 4,8 0,7 8,1 

1Rudnick e Gao, 2004 

 

Esses resultados demonstram que o único elemento enriquecido 

anomalamente (AEE) é o Cu, que está sendo enriquecido provavelmente 

através de fontes antropogênicas (tráfego veicular). Com a PCA e a HCA foi 

possível perceber a existência de duas possíveis fontes emissoras de 

particulas totais no ar (a ressuspensão do solo e as emissões veiculares), mas 

com o cálculo do FE descarta-se a existência de uma poluição causada pela 

trafego veicular através do enriquecimento da concentração de cobre na área 

amostral. O vanádio apresenta-se como um elemento próximo ao estabelecido 

pelo FE (8,1), provavelmente seu enrequecimento também é causado pelo 

trafego veicular como mostrado nas discusssões anteriores.  
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2.4. Considerações finais 

 

Para curtos períodos de tempo a concentração de PTS não chegou a 

alcançar o padrão secundário uma única vez no ano de 2010, entretanto para o 

longo período de exposição, a média geométrica do período compreendido 

entre agosto de 2009 a julho de 2010 foi 67,0 ± 6,6 µg.m-3  (média geométrica e 

intervalo de confiança para nível de confiança de 95% (n=36) com desvio 

padrão de 19,4 µg.m-3). Valor maior que o padrão secundário de qualidade do 

ar que é de 60 µg.m-3, o que já representa risco à flora e fauna, e um ponto de 

alerta para os anos seguintes conforme a Resolução 03/90 do CONAMA. 

Em relação ao SO2 e à fumaça, as suas concentrações ficaram bem 

abaixo dos padrões de qualidade do ar. 

Foram determinados Cu, Fe, Mn, Ni Ti e V por técnicas espectrométricas 

para 42 amostras de partículas totais em suspensão coletas em filtro de fibra 

de vidro coletadas em uma área urbana da cidade de Aracaju/SE. Os metais 

apresentaram a seguinte ordem cresecnte de concentração no PTS: Fe > Cu > 

Ti > V > Ni > Mn, sendo o ferro o metal predominante na composição das 

partículas totais em suspensão. Valores da concentração de fumaça e SO2 

puderam ser avaliados, apresentando valores médios, em geral, abaixo de 

concentrações encontradas em outras cidades brasileiras e estrangeiras. 

Com a aplicação da análise de componentes principais e a análise de 

agrupamento hierárquico verificou-se que para a concentração de Fe, Mn, Ni e 

Ti a sua origem é principalmente devido à ressuspensão do solo. O vanádio 

apresenta uma dupla interpretação (segundo a PCA e a HCA), pois, além de 

fontes industriais, provavelmente ele também esteja ligado à queima de 

combustíveis fósseis. Segundo a PCA, o cobre está relacionado ao tráfego 

veicular, sendo as concentrações deste metal e de fumaça que caracterizam a 

temporada seca.  

O cálculo do fator de enriquecimento foi o determinante para chegar às 

fontes de poluição desta área da cidade de Aracaju. Os valores ficaram abaixo 

de 10 para Fe, Mn, Ni, V e Ti, exceto para Cu, indicando que nesta área as 

únicas fontes poluidoras são provavelmente do tráfego veicular. 
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3. Desenvolvimento de método analítico para determinação sequencial de 

Cu e Fe em Partículas totais em suspensão por amostragem em suspensão 

e detecção por espectrometria de absorção atômica com chama 

 

3.1. Objetivos 

 

3.1.1. Geral 

 Desenvolver um método analítico para determinação sequencial 

dos elementos ferro e cobre em amostras de partículas totais em suspensão 

coletadas em filtros de fibra de vidro, e utilizando a espectrometria de absorção 

atômica em chama (FAAS). 

 

3.1.2. Específicos 

 Estabelecer método analítico para a determinação seqüencial de 

Cu e Fe partículas totais em suspensão coletadas em filtro de fibra de vidro; 

 Validar o método proposto 

 Aplicar o método proposto em amostras de filtros de partículas 

totais em suspensão. 

 

3.2. Parte experimental 

3.2.1. Materiais e métodos 

3.2.1.1. Reagentes 

Para a preparação das suspensões foi utilizado ácido nítrico 65% P.A. 

(HNO3, Merck, Darmstadt, Alemanha), e água ultrapura. 
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3.2.1.2. Instrumentação 

Os equipamentos utilizados foram: espectrômetro de absorção atômica no 

modo “Fast sequencial” (sequencial rápido) (FS-FAAS) modelo AA240FS 

(Varian, Mulgrave, Victoria, Austrália), equipado com atomizador com chama e 

corretor de fundo de absorção de lâmpada de deutério (BGC-D2); sistema de 

purificação de água em sistema Mili-Q (Millipore, Bedford, USA); balança 

analítica digital marca Mettler (modelo Toledo AB 204-5); o banho ultrassônico 

modelo Ultrasonic Cleaner (UNIQUE, Itaiatuba, SP, Brasil); moinho de bolas com 

bolas de ágata modelo MM 200 (Retsch, Düsseldorf, Alemanha), Centrifuga 

modelo 5810 R Eppendorf da marca Brinkmann Instruments Inc. (Westbury, 

Nova Iorque, Estados Unidos). 

 

3.2.2. Preparo das suspensões 

 

Inicialmente, as amostras foram pré-tratadas conforme seção 2.2.2.1.  Em 

seguida foram cortadas em pedaços. A alíquota do filtro foi triturada em um 

moinho de bolas de Agar, sendo acondicionadas em tubos de polietileno 

previamente limpos. Uma das amostras foi passada por um conjunto de malhas 

com diâmetro de 63 µm para ter o tamanho máximo de partícula. 

Foram pesadas quantidades de aproximadamente 50 mg das amostras, a 

qual foram introduzidas em tubos de 25 mL onde foi adicionado uma quantidade 

de solução de ácido nítrico 0,5 mol.L-1, seguindo-se foi submetido a etapa do 

banho ultrassonico durante 10 minutos. Após esse tempo os tubos foram 

avolumados com a solução de ácido nítrico e introduzidas para análise por FS-

FAAS. 

 

3.2.3. Determinação sequencial de Cu e Fe por FS-FAAS  

 

Foi usado para análise das suspensões um espectrômetro de absorção 

atômica equipado com um nebulizador pneumático convencional e um sistema 

de câmara de nebulização. Uma lâmpada de cátodo oco multielementar foi 

utilizada com as condições sugeridas pelo fabricante aplicando uma corrente 
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de 10 mA, com as linhas principais para cobre (324,8 nm) e para ferro (248,3 

nm), e com largura de fenda de 0,5 e 0,2 nm para cobre e ferro, 

respectivamente.  

A composição da chama usada foi acetileno (vazão de 2 L.min-1) e ar ( 

vazão de 13,5 L.min-1), sendo que a altura queimador foi ajustada para cobre 

em 13,5 mm. A vazão de aspiração foi mantida em 5,5 a 6,0 mL.min-1. 

 

3.2.4. Centrifugação da suspensão 

 

Para o estudo da partição do analito em solução, após a medida da 

absorvância de cobre e ferro por amostragem de suspensão e detecção por FS-

FAAS, a amostra foi centrifugada a 4000 rpm por 10 minutos. Ao fim, as 

absorvâncias dos metais da fase aquosa foram determinados novamente. 

 

 

3.3. Resultados e discussão 

3.3.1. Otimização das condições para o preparo das suspensões 

A otimização das condições experimentais para o preparo das 

suspensões foi desenvolvida usando metodologia univariada, onde a 

otimização envolveu os seguintes fatores: massa de amostra de filtro com MPA 

pulverizada, concentração do ácido nítrico, e tempo de sonicação.  

 

3.3.1.1. Massa da amostra 

 

Variou-se a massa da amostra que seria utilizada e deixando fixos os 

parâmetros concentração do ácido (0,5 mol L-1) e tempo de sonicação (15 

minutos). As massas pulverizadas com diâmetro ≤63 μm utilizadas para este 

estudo foram de 25; 50; 75 e 100 mg. A Figura 14 representa o estudo relativo à 

correlação entre o sinal de absorvância e a massa da amostra de filtro com MPA 

utilizada no preparo da suspensão, ela evidencia a proporcionalidade linear (R ≥ 

0,99) para sinais analíticos obtidos a partir da variação da massa. 
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Uma quantidade pequena da amostra na suspensão proporciona uma 

baixa homogeneidade causando baixas precisões nos resultados, todavia 

quantidades elevadas causam entupimentos no sistema de nebulização. Então, 

a massa de amostra utilizada para análise foi de 50 mg. 
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Figura 14: Estudo relativo à correlação entre o sinal de absorvância e a massa 

da amostra 

 

3.3.1.2. Concentração de HNO3 

 

A Figura 15 mostra o perfil de variação da absorvância com a 

concentração do ácido nítrico variando entre 0,00; 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00 mol.L-

1, e tornando-se fixos os parâmetros: massa de 50 mg e tempo de sonicação de 

15 min. Este parâmetro é importante, pois o ácido age extraindo parte dos 

metais presos nas partículas da amostra, então, a sua concentração pode 

resultar em maior efeito extrator na suspensão. Pode-se observar que para a 

concentração de 0,25 mol.L-1 há um acréscimo considerável de absorvância, e a 

partir dessa concentração não há uma variação considerável do sinal analítico. 

Mas, a concentração de 0,5 mol.L-1 foi escolhida como diluente no preparo das 

suspensões por estar em uma faixa de concentração onde é sabido não haver 
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grande diferença do sinal analítico frente a pequenas variações da concentração 

do ácido. 
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Figura 15: Perfil de varação da absorvância com a concentração do ácido 

nítrico 

 

3.3.1.1. Tempo de sonicação 

Para este parâmetro que variou entre 0, 10, 15 e 20 minutos, foram 

fixadas a massa em 50 mg e a concentração do ácido em 0,5 mol.L-1. A 

sonicação é essencial para a amostragem por suspensão, pois ela causa a 

quebra das partículas da amostra em partículas menores proporcionando uma 

maior área de contato para o ácido, que por sua vez tem o seu poder de 

extração aumentado. Com a moagem da amostra as partículas ficaram com 

tamanho inferior a 63 µm, entretanto a sonicação é uma etapa crucial para a 

suspensão. 

Observou-se para os tempos 0 e 5 min que houveram problemas de 

entupimentos do sistema de nebulização do FAAS, e também nas precisões das 

medidas. Como mostra na Figura 17, nos tempos entre 10 e 15 min, foi obtido 

boas precisões e eliminou-se os problemas de entupimento. Dessa forma, foi 

escolhido o tempo de 10 minutos para a preparação das suspensões. 
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É possível notar na Figura 16 que para a curva de perfil do cobre houve 

uma queda acentuada no sinal analítico para o tempo de 20 min, entretanto não 

foi possível encontrar uma explicação analítica para tal situação. 
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Figura 16: Perfil de variação da absorvância com o tempo de sonicação  

 

3.3.2. Curva de calibração 

As equações das curvas de calibração foram preparadas em diversos 

meios e foram utilizadas para avaliar a exatidão do método, bem como, avaliar a 

possível existência de efeito de matriz na determinação sequencial de Cu e Fe 

por FS-FAAS. Os meios utilizados foram: (1) HNO3 0,5 mol.L-1, (2) adição de 

analito nas amostras com MPA e (3) adição de analito aos filtros sem MPA (filtro 

não utilizado). Para os métodos utilizados foram obtidos coeficientes de 

correlação >0,99. As Tabelas 13 e 14 mostram as equações de calibração 

obtidas. 
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Tabela 13: Equações das calibrações analíticas para determinação de ferro 

nas amostras de filtro com MPA por FS-FAAS 

 

Curvas de calibração Equação 
Coeficiente 

de correlação 

Preparada em HNO3 0,5 mol L-1  Abs = 0,0640.CFe - 0,0003 1,0000 

Adição de analito na amostra com MPA Abs = 0,0477.CFe + 0,1017 0,9935 

Adição de analito ao filtro sem MPA Abs = 0,0482.CFe + 0,0051 0,9996 

 

Tabela 14: Equações das calibrações analíticas para determinação de cobre 

nas amostras de filtro com MPA por FS-FAAS 

Curvas de calibração Equação 
Coeficiente 

de correlação 

Preparada em HNO3 0,5 mol L-1  Abs = 0,0994.Ccu - 0,0005 0,9999 

Adição de analito na amostra com MPA Abs = 0,1037.Ccu + 0,0034 0,9998 

Adição de analito ao filtro sem MPA Abs = 0,1029.Ccu + 0,0003 0,9997 

 

Na Tabela 13 pode-se observar que para o elemento Fe há um 

descrécimo de aproximadamente 25% nas inclinações das curvas de calibração 

preparadas em HNO3, comparada com daquelas preparadas com adição de 

analito (filtro+MPA e filtro não utilizado), evidenciando um efeito de matriz na 

determinação de Fe. Em relação ao Cu, esse efeito não ocorre já que as 

inclinações das curvas de calibração nos meios estudados ficaram com valores 

próximos. Logo, o padrão aquoso de ferro e o próprio ferro presente nas 

amostras de filtro+MPA em suspensão não se encontravam nas mesmas 

condições experimentais, então, em todas as determinações foi usada a adição 

de analito com calibração em meio da amostra (filtro em branco). Cabe ressaltar, 

que o cobre também pode ser determinado diretamente usando a calibração 

externa (curva de calibração preparada no meio de HNO3 0,5 mol L-1).   
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3.3.3. Partição do analito na suspensão 

Foi realizado um experimento para determinar a percentagem de 

extração do analito que o procedimento de preparo da suspensão pode 

alcançar. Com a decantação de todas as partículas suspensas na suspensão 

através da centrifugação (4000 rpm), foi retirada a parte aquosa e a 

determinação dos metais nessa fração revelou que cerca de 101 ± 9 % do 

elemento cobre, e 90 ± 7 % de Fe são extraídos para a fração aquosa. 

 

3.3.4. Método proposto 

Considerando os resultados obtidos durante a etapa de otimização 

univariada das variáveis envolvidas, o procedimento proposto recomenda o uso 

de 50 mg de amostra, diluída para 25 mL usando HNO3 0,5 mol.L-1 e sonicada 

por 10 min, seguida de análise por FAAS, para a curva de calibração preparada 

em meio amostral ou no filtro sem utilização. É importante salientar a 

necessidade da agitação da suspensão no momento da nebulização para 

garantir a homogeneidade, já que não foi usado agente estabilizante para a 

suspensão. 

 

3.3.5. Parâmetros analíticos 

 

3.3.5.1. Limite de detecção e de quantificação 

O limite de detecção (LD) foi calculado como três  

vezes o desvio padrão da medida da absorvância da suspensão do branco 

preparada com o filtro sem utilização do pulverizado, dividido pela inclinação da 

curva de calibração. O limite de quantificação (LQ) é baseado  

nas mesmas medidas, utilizando-se 10 vezes o desvio padrão  

das medidas da solução do branco. O LD e o LQ foram calculados para o Cu e 

Fe, com base na determinação desses metais pelo método proposto, assumindo 

uma amostragem por 24 h e um volume médio amostrado de 1.500 m3 de ar. Os 
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LD’s e LQ’s para as determinações via suspensão em FAAS estão apresentados 

na tabela 15. 

Tabela 15. Limites de detecção e de quantificação para determinação 

sequencial de cobre e ferro usando a amostragem em suspensão e detecção por 

FS-FAAS 

 Parâmetros Filtro + PTS (µg.g-1) Ar (ng.m-3) 

Cu 

LD 4 8,0 

LQ 15 26 

Fe 

LD 14 20 

LQ 45 80 

 

Analisando estes parâmetros, é possível observar que o método da 

amostragem em suspensão é menos sensível que o método de detecção por 

ICP-MS utilizando uma técnica de digestão via úmida, lembrando que para o ar 

os limites de detecção e de quantificação para Cu e Fe foram de 14 e 48 ng.m-3, 

e de 0,2 e 0,6 ng.m-3, respectivamente. Entretanto a técnica de amostragem 

seqüencial para determinação de cobre e ferro usando a amostragem em 

suspensão traz consigo todas as vantagens da amostragem sólida, como por 

exemplo, a rapidez e a facilidade de aplicação. 

 

3.3.5.2. Precisão e exatidão 

 

3.3.5.2.1. Comparação de métodos independentes 

A exatidão foi confirmada através da determinação sequencial de cobre 

e ferro pelo método proposto e por comparação com resultados obtidos por 

ICP-MS, assim como por uso de material de referência certificado (BCR 176R). 

A comparação estatística para os métodos foi realizada com a aplicação do 

teste t de Student aos valores das concentrações de analito no filtro+MPA.  
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No procedimento de digestão assistida por micro-ondas seguida por 

determinação em ICP-MS (já mencionado neste trabalho) foram utilizadas 06 

amostras de filtro com PTS para comparação, sendo que aos resultados foi 

aplicado o teste t. O resultado demonstrou que não há diferenças significativas 

para os dois métodos, sendo que o tcalculado para Cu foi de 2,13 e para Fe de 0,8; 

para um nível de 95 % de confiança (n=6, ttabelado = 2,57). Em relação à precisão, 

foram obtidos RSD’s para Cu menores que 7% e para Fe menores que 8%, o 

que são considerados valores aceitáveis para análise de suspensões. Estes 

valores refletem uma maior homogeneidade da amostra obtida após a moagem 

do filtro que contém o PTS quando comparada com o procedimento de digestão 

assistida por micro-ondas seguida por determinação em ICP-MS. As 

concentrações de Cu e Fe encontradas nas 06 amostras de filtro com PTS 

coletados em uma área urbana da cidade de Aracaju, Sergipe, Brasil, estiveram 

entre 17,3 ± 3,2 e 153 ± 7 µg g-1 para Cu e entre 410 ± 38 e 656 ± 31 µg g-1 para 

o Fe. Os respectivos valores das concentrações dos metais encontradas em 

PTS coletado em filtros de fibra de vidro determinados pelos dois métodos estão 

apresentados na Tabela 16.  
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Tabela 16: Comparação de resultados para Cu e Fe em PTS coletados em filtros 

de fibra de vidro determinados por amostragem em suspensão e FS-FAAS e por 

extração ácida assistida por micro-ondas e detecção por ICP-MS. 

Data da 

amostra 

Concentração no filtro+MPA  

Cobre /  μg g-1 Ferro /  μg g-1 

Extração 

ácida / 

ICP-MS 

%RSD Suspensão / 

FAAS 

%RSD Extração 

ácida / 

ICP-MS 

%RSD Suspensão / 

FAAS 

%RSD 

23/10/2009 102 ± 19 8 153 ± 7 2 311 ± 189 24 410 ± 38 4 

04/02/2010 12,8 ± 1,4 4 17,5 ± 1,3 3 519 ± 174 14 540 ± 15 1 

10/03/2010 16,7 ± 2,4 6 17,3 ± 3,2 7 697 ± 164 10 656 ± 31 2 

22/04/2010 50,8 ± 3,7 3 57,2 ± 5,4 4 520 ± 153 12 496 ± 48 4 

20/07/2010 78,3 ± 2,2 1 90,8 ± 2,7 1 564 ± 52 4 533 ± 5 0,4 

03/08/2010 111 ± 9 3 133 ± 11 3 488 ± 45 4 595 ± 118 8 

Todos os resultados são expressos como média e seus respectivos intervalos de 

confiança a 95% (n = 3). 

 

3.3.5.2.2. Análise de material de referência certificado 

Foi analisado o material de referência certificado de cinzas atmosféricas - 

BCR 176R. O uso desse material revelou uma situação inusitada com relação à 

elevada concentração de ferro. A questão se deu devido ao fato da 

concentração de ferro (13.100 ± 70 µg g-1) ser mais elevada no BCR 176R em 

relação a concentração do cobre (1.050 ± 70 µg g-1), por um fator de 13 vezes. 

Então a massa do material certificado utilizada para o preparo da suspensão do 

material não poderia ser reduzida para não comprometer a precisão do Fe, e a 

realização de diluições poderia acrescentar elevados erros ao resultado final, já 

que a suspensão não possui uma alta estabilidade, podendo não estar 

homogênea no momento da diluição. Dessa forma, visando a proposta de 

determinação sequencial, não foi possível a determinação de Fe para o BCR 

176R devido a concentração ser muito elevada, não podendo se adequar a faixa 
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de trabalho da curva de calibração usada (0,04 – 5,0 mg/L). Na Tabela 17 estão 

apresentados os valores com as concordâncias das concentrações certificadas e 

determinadas. 

Tabela 17: Resultados obtidos para análise do material de referência certificado 

BCR 176R (n=3) usando o método proposto 

BCR 176R 

/ μg.g-1 

Valor 

certificado  

/ μg.g-1 

Suspensão / 

FS-FAAS a / 

μg.g-1 

Concordância 

/ % 

Extração ácida 

/ ICP-MS a 

/ μg.g-1 

Concordância 

/ % 

Cobre 1.050 ± 70 968 ± 4 92,2 ± 0,4 865 ± 80 82,3 ± 7,6 

Ferro 13.100 ± 500 n.d. - 14,701 ± 1.853 112 ± 14 

a Média ± intervalo de confiança (nivel de 95%) / n.d. = não determinado  

 

3.3.6. Aplicação analítica 

   O método proposto foi aplicado para determinação sequencial de ferro 

e cobre em seis amostras de filtro com PTS coletadas em uma área urbana na 

cidade de Aracaju, Sergipe, Brasil. As amostras foram coletadas no período de 

23/10/2009 a 03/08/2010 com a concentração de PTS variando entre 53,3 e 

84,6 µg.m-3 . As concentrações de Fe variaram entre 470 ± 44 e 913 ± 44  

ng.m-3, e para Cu variaram entre 32,4 ± 2,3  e 237 ± 11  ng.m-3. As 

concentrações determinadas estão apresentadas na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Resultados para a determinação de Cu e Fe por suspensão e 

FAAS, em material particulado atmosférico coletadas em um ponto da cidade 

de Aracaju-SE. 

Data da amostra Concentração de 

PTS (µg.m-3) 

Elementos no ar (ng.m-3) 

Cu Fe 

23/10/2009 53,3 237 ± 11 470 ± 44 

04/02/2010 76,0 32,4 ± 2,3 739 ± 21 

10/03/2010 84,6 32,4 ± 5,9 913 ± 44 

22/04/2010 59,5 89,4 ± 8,5 575 ± 56 

20/07/2010 71,0 138 ± 4 602 ± 6 

03/08/2010 65,4 203 ± 17 669 ± 132 

Todos os resultados estão expressos com 95% de confiança e n=3. 
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3.4. Considerações finais 

Foi proposto um método analítico para determinação sequencial de Cu e 

Fe em amostras de particulas totais em suspensão coletadas em filtro de fibra de 

vidro usando a amostragem em suspensão e detecção por espectrometria de 

absorção atômica com chama.  

O procedimento mostrou ser simples e rápido, ideal para aplicações 

rotineiras, sendo que com a sua aplicação há uma menor manipulação da 

amostra diminuindo a possibilidade de contaminação e de perda de analitos, 

quando comparado aos procedimentos convencionais de digestão de amostra. 

Os paramêtros analíticos (precisão, exatidão e limites de detecção e 

quantificação) indicam a eficiência analítica do método, sendo necessária para a 

sua aplicação a calibração em meio amostral (filtro em branco), evidenciando 

que o método proposto pode ser aplicado para a determinação de outros 

elementos traço. A determinação monoelementar do cobre pode ser realizada 

usando calibração externa em meio de ácido nítrico de 0,5 mol.L-1 sem perda da 

sua eficiência analítica.  

Todos os analitos determinados foram praticamente totalmente extraídos 

para a fase aquosa, mas a utilização desta fase é inconveniente, pois necessita 

de centrifugação e pode haver perda de precisão. 

Amostragem de suspensão é ambientalmente amigável e menos 

sujeita a contaminação ou perda do analito, quando comparado com a 

digestão/extração ácida convencional da amostra  
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