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RESUMO 

 

A poluição atmosférica se constitui como um dos maiores problemas ambientais da 
atualidade, sendo resultado do desenvolvimento urbano e industrial desordenado. O 
material particulado (MP) atmosférico tem sido estudado pelos seus efeitos nocivos, 
não só à fauna e flora, mas à saúde humana; tendo sua fração inalável (< 10µm) 
como a mais nociva, pois atinge áreas mais profundas do sistema respiratório. Este 
MP pode ter variada composição química; entre estas espécies químicas, destaca-
se o arsênio (As) que é um metalóide altamente tóxico e cancerígeno, sendo as 
formas As+3 e As+5 as mais nocivas, respectivamente. Este material particulado 
contaminado por As pode ter diferentes fontes; entre elas a lavra de ouro que, 
promove o desprendimento do As do mineral arsenopirita. A cidade de Paracatu, em 
Minas Gerais, possui a maior mina de ouro a céu aberto com um processo de 
exploração que favorece a emissão desse MP para a atmosfera. O presente trabalho 
teve, como objetivo, caracterizar as concentrações de As no MP atmosférico, na 
cidade; estudando sua quantificação, variabilidade espacial e sazonal. Para isso, 
analisou-se os filtros amostrados de 8 amostradores Hi-Vol para particulados totais 
em suspensão (PTS) e 1 de material particulado em suspensão até 10 µm (MP10), 
durante o período de maio de 2011 a junho de 2012. A metodologia de coleta, 
tratamento e análise seguiu o estabelecido pelo método USEPA (United States 
Environmental Protection Agency) – Method IO-3.1, com determinação e 
quantificação de As feita pela técnica de espectrometria de emissão ótica com 
plasma indutivamente acoplado (ICP-OES), onde a amostragem e análise química 
apresentaram limite de detecção de 0,64 ng As m-3. Aliado as análises químicas 
foram coletados dados meteorológicos tanto para o período de amostragem, quanto 
para se construir uma série de referência. A concentração média encontrada no PTS 
foi de 5,7 ng As m-3, variando de 0,7 a 18,8 ng As m-3; e a concentração média para 
MP10 foi de 4,4 ng As m-3, variando de 1,7 a 12,4 ng As m-3. As maiores 
concentrações foram observadas no período de estiagem e nas estações de 
amostragem próximas à região de mineração. As concentrações de As encontradas 
estão dentro do esperado pela literatura, contudo acima dos limites de risco à saúde 
definidos por diferentes órgãos internacionais. 

  
 

 

 

Palavras-chave: Poluição atmosférica. Meteorologia Ambiental. Risco de exposição. 

Mineração. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
Air pollution constitutes one of the greatest environmental problems of today, being a 
result of urban and industrial development and cluttered. Atmospheric particulate 
matter (PM) has been studied for its harmful effects, not only to flora and fauna, but 
to human health; the inhalable fraction (< 10μm) being the most harmful, because it 
reaches the deeper regions of the respiratory system. The MP can have varying 
chemical compositions, including arsenic (As) which is a highly toxic and 
carcinogenic metalloid, the forms As+3 and As+5 being the most harmful. This 
particulate material contaminated's may have different sources; including the gold 
mine that that causes release of the mineral arsenopyrite. The city of Paracatu in 
Minas Gerais has the largest gold mine with an exploration process that favors the 
emission of this MP to the atmosphere. The present work had the objective to 
characterize As atmospheric concentrations of MP's in the city; studying its 
quantification, spatial and seasonal variability. For this, we analyzed the filters 
sampled 8 Hi -Vol samplers for total suspended particulates (TSP) and 1 of 
suspended particulate matter by 10 micrometres (PM10) during the period May 2011 
to June 2012. A methodology for data collection, processing and analysis followed 
the method established by USEPA (United States Environmental Protection Agency) 
- Method IO - 3.1, with determination and quantification of As taken by the technique 
of optical emission spectrometry with inductively coupled plasma (ICP - OES), where 
sampling and chemical analysis showed a detection limit of 0.64 ng As m-3. As well 
as Chemical analyzes, weather data for both the sampling period, as to build a series 
of reference were collected. The average concentration was found in the PTS 's of 
5.7 ng m-3, ranging from 0.7 to 18.8 ng As m-3; and the average concentration for 
MP10 was 4.4 ng As m-3, ranging from 1.7 to 12.4 ng As m-3. The highest 
concentrations were observed in the dry season and at the sampling regions close to 
the mining stations. These concentrations found were expected by the literature, but 
above health risk limits set by various international institutions. 
 

 

 

Keywords: Air pollution. Environmental meteorology. Risk exposure. Mining. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Poluentes atmosféricos são quaisquer substâncias presentes no ar e que, por 

sua concentração, possam torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, causando 

danos ao bem estar público, aos materiais, à flora e à fauna. 

Entre os poluentes atmosféricos, os materiais particulados (MP) atmosférico 

são aqueles constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido 

que se mantém suspenso na atmosfera por causa de seu pequeno tamanho, 

geralmente com diâmetro de partícula inferior a 100 µm (BAIRD, 2002). Podem 

causar redução da visibilidade, danos à vegetação, riscos à saúde humana e 

desgaste de edifícios e monumentos. Devido ao fato de suas partículas 

permanecerem por longos períodos suspensas na atmosfera antes de serem 

removidas por mecanismos de depuração, como a deposição, e por serem 

compostas por espécies químicas, como metais pesados e/ou compostos orgânicos, 

considerados nocivos à saúde. 

O tamanho das partículas em suspensão no ar é um parâmetro importante 

para o estudo da poluição atmosférica, pois exerce influência sobre vários 

fenômenos que serão associados a esses particulados, tais como: o transporte, a 

deposição atmosférica e a migração através dos compartimentos ambientais, além 

de efeitos nocivos a seres vivos e materiais. Partículas comportam-se distintamente 

em diferentes faixas de tamanho, sendo também regidas por diferentes leis físicas.  

Danos à saúde humana são provocados, majoritariamente, por materiais 

particulados inaláveis (MP10) e respiráveis (MP2,5), pois podem atingir as estruturas 

mais profundas do sistema respiratório e ser absorvidos pelos tecidos pulmonares 

durante a respiração, influenciando nas funções biológicas e afetando o seu 

adequado funcionamento. Considerando que um particulado atmosférico pode se 

deslocar por quilômetros e, assim, ampliar sua área de exposição, esses danos à 

saúde são bastante consideráveis (EC, 2000; SEINFELD; PANDIS, 2006).  

A análise das relações entre os parâmetros meteorológicos e a poluição do ar 

é de grande importância para a previsão da dispersão dos poluentes durante os 

episódios críticos de poluição atmosférica, como afirma Mirlean (2000). As condições 

meteorológicas, tais como: velocidade e direção do vento, precipitação, 

nebulosidade, umidade relativa, temperatura, bem como o nível de poluição 

existente nas massas de ar são variantes que influenciam, e são influenciados, no 
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processo de dispersão desses particulados poluentes. Correlacionar estes 

elementos torna possível caracterizar a dinâmica de dispersão. 

As fontes de contaminação por MP atmosférico são provenientes tanto de 

fontes naturais, quanto de atividades antrópicas, como as atividades industriais, 

queimadas, queima de combustíveis e a mineração (BRAGA et al., 2002).  

A legislação brasileira tem estabelecido padrões de qualidade do ar (PQAR) 

para concentrações de partículas totais em suspensão (PTS), com diâmetro inferior 

a 100 µm, em curtos e longos períodos. Para o período de 24 horas (curto), existe o 

padrão primário de 240 µg m-3, que só poderá ser excedido uma única vez ao ano, e 

o secundário de 150 µg m-3. Para longos períodos, são definidas as médias 

geométricas anuais nos valores de 80 µg m-3 como padrão primário e 60 µg m-3 

como padrão secundário (CONAMA, 1990).  

Para as partículas inaláveis (MP10), os padrões primário e secundário são 

iguais (150 µg m-3 para períodos curtos e 50 µg m-3 para os períodos longos. A 

legislação brasileira ainda não estabeleceu padrões para as partículas respiráveis 

(MP2,5). Nos países em que o monitoramento das emissões de poluentes é 

amparado por legislação mais rigorosa, como os Estados Unidos, os padrões MP2,5 

(65 µg m-3 para períodos curtos) foram estabelecidos em 1997 (USEPA, 1999). 

A mineração se constitui, ao longo dos séculos, como uma atividade de 

grande importância econômica, pois através dela nos é fornecido os bens minerais, 

que servirão de matérias primas e insumos, imprescindíveis ao desenvolvimento da 

sociedade. Todavia, associados à mineração, existem uma série de problemas 

ambientais provenientes da liberação de materiais contaminantes (NUNES et al., 

2005).   

Entre os materiais contaminantes, que podem ser emitidos durante o 

processo de mineração, beneficiamento mineral e processos metalúrgicos, encontra-

se o arsênio (As).  A contaminação por arsênio se dá, prioritariamente, nas águas 

dos rios e águas subterrâneas e, também pode ocorrer nos solos e no ar (SAKUMA, 

2004). O As é um elemento químico de ocorrência natural na crosta terrestre. Forma 

um grande número de minerais como os óxidos, arsenetos, sulfetos e arsenatos.  A 

arsenopirita é o mineral de As associado ao ouro, mais comumente encontrado nas 

mineralizações (SMEDLEY; KINNIBURGH, 2002). A liberação do As, a partir das 

rochas mineralizadas, se dá via oxidação dos minerais de As por O2 ou Fe3+, através 

de processos inorgânicos ou bióticos (BORBA; FIGUEIREIRO, 2004). O As é um 
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elemento cancerígeno ao ser humano, sendo que a toxicidade das diversas 

espécies de As decresce na seguinte ordem: compostos de As3+ inorgânico > 

compostos de As5+ inorgânico > compostos de As3+ orgânico > compostos de As5+ 

orgânico. O As3+ inorgânico é cerca de 60 vezes mais tóxico que o As5+ inorgânico 

(EC, 2000). 

A exposição humana ao As pode ocorrer a partir de fontes naturais e 

antropogênicas. A exposição contínua ao arsênio pode provocar irritação cutânea, 

náuseas, vômitos, arritmias cardíacas, câncer de pele e pulmão, entre outros 

problemas neurológicos e respiratórios (THORNTON; FARAGO, 1997; EC, 2000; 

WHO, 2001). A exposição humana ao As, presente na atmosfera, ocorre através da 

inalação de MP em suspensão, na sua maioria, em tamanhos menores de 10 μm 

(SAKUMA, 2004); e tem seus limites de concentração, para saúde definido pela 

Organização Mundial de Saúde – World Health Organization (WHO) (WHO, 2001).  

O município de Paracatu, em Minas Gerais, possui a maior mina de ouro do 

Brasil (SOUZA et al., 2011). Durante a extração e beneficiamento do ouro, muitos 

outros metais são extraídos e emitidos para o meio ambiente, incluindo o As. A 

variabilidade do arsênio, no MP atmosférico da região, foi um dos objetivos deste 

trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral foi quantificar e caracterizar os teores de As em MP 

atmosférico nos arredores da mina de exploração de ouro, Morro do Ouro, em 

Paracatu, MG.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos são: 

a) Examinar, para a área de estudo, as variáveis meteorológicas e sua 

influência no controle das variações sazonais de As no MP atmosférico. 

 

b) Quantificar as concentrações de As no MP atmosférico; 

c) Caracterizar, na área de estudo, a distribuição do As no MP atmosférico, 

em termos da sua variabilidade espacial e sazonal;  

d) Avaliar os riscos à saúde humana por exposição de As, associada ao MP 

atmosférico. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Paracatu, município localizado no noroeste de Minas Gerais, possui a maior 

mina de ouro a céu aberto do Brasil. Esta mina de ouro, denominada de “Morro do 

Ouro”, ocupa uma área de aproximadamente 11 mil hectares e tem previsão de 

exaustão para o ano de 2040. Situada a 2 km de seu centro urbano, a mineração de 

ouro, de forma empresarial, iniciou-se em 1987 (SOUZA et al., 2011).  

A cidade de Paracatu tem um alto potencial de exposição à poluição do ar. 

Isto se deve aos compostos, associados ao MP atmosférico, decorrentes das 

atividades operacionais relacionadas com a mineração de ouro a céu aberto. 

Até a presente data, os estudos desenvolvidos, no Brasil, sobre As associado 

à exploração de minérios, se concentram nas regiões do Quadrilátero Ferrífero, MG 

(FIGUEIREDO et al., 2003; 2007), Vale do Ribeira, SC e SP (TOUJAGUE, 1999) e 

Amazônica, nesse caso, especificamente o município de Santana, no estado do AP 

(LIMA, 2003). Os estudos sobre contaminação por As na região de Paracatu 

(MELAMED, 1996; CMEEA, 2009), ainda são poucos, diante do potencial de 

contaminação ambiental, que pode ser resultante do processo de mineração 

(SOUZA et al., 2011). E no que tange à sua relação com o MP atmosférico são, 

praticamente, inexistentes (CMEEA, 2009). 

Assim, o projeto, intitulado "Avaliação da contaminação ambiental por As e 

estudo epidemiológico da exposição ambiental associada em populações humanas 

de Paracatu - MG”, buscou identificar, estudar e caracterizar a contaminação, 

supostamente, provocada por esta mineração e propor soluções para reduzir e/ou 

eliminar seu impacto no meio ambiente.  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

 

4.1.1 Classificação dos poluentes atmosféricos 

 

Segundo Assunção (1998), os poluentes atmosféricos são classificados em 

função de seu estado físico, de sua origem e de sua classe química.  

Na classificação por estado físico, os poluentes são divididos em 2 grandes 

grupos: podem estar em forma de gases ou vapores, ou como MP. 

A classificação química divide os poluentes em orgânicos, como os 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e aldeídos, e inorgânicos, como o dióxido de 

enxofre e óxidos de nitrogênio (TABELA 1). 

 

TABELA 1 - Classificação dos poluentes atmosféricos e seus principais 

exemplos  

CLASSIFICAÇÃO EXEMPLOS 

MP Poeira, fumos, fumaça e névoa 

GASES E VAPORES CO, SO2, O3, NOx, HC, NH3, H2S 

 

 

POLUENTES 

 

PRIMÁRIOS CO, SO2, NH3, H2S, CH4. 

SECUNDÁRIOS O3, aldeídos, sulfatos, ácidos orgânicos, 

nitratos orgânicos. 

ORGÂNICOS HC, aldeídos, ácidos orgânicos, 

partículas orgânicas 

INORGÂNICOS CO, CO2, SO2, NOx, poeira mineral, 

névoas ácidas e alcalinas. 

Fonte: ASSUNÇÃO, 1998. 

 

Em relação à sua origem, os poluentes atmosféricos podem ser primários e 

secundários. Os primários são emitidos diretamente na atmosfera, enquanto os 

secundários são produzidos através de reações químicas entre poluentes primários 

e componentes atmosféricos naturais. O monóxido de carbono e o ozônio são 

exemplos de poluentes primários e secundários, respectivamente.  
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4.1.2 Fontes de poluição atmosférica 

 

As fontes da poluição são caracterizadas tanto em função dos processos 

envolvidos para a formação do poluente, quanto espacialmente. 

Os processos que liberam ou emitem matéria, provavelmente associadas com 

energia, para a atmosfera, tornando-a contaminada ou poluída, são fontes de 

poluição atmosférica. Estas fontes podem ser naturais ou antropogênicas.  

São exemplos de fontes naturais: as emissões provocadas por erupções 

vulcânicas, decomposição de vegetais e animais, ressuspensão de poeira do solo 

pelos ventos, aerossóis marinhos, formação de ozônio devido a descargas elétricas 

na atmosfera, os incêndios naturais em florestas e os pólens de plantas. 

São exemplos de fontes antropogênicas: os diversos processos e operações 

industriais, a queima de combustíveis, queimadas na agricultura, incinerações e 

poeiras fugitivas.  

Os poluentes atmosféricos também têm suas fontes classificadas conforme 

seu caráter espacial em móveis e estacionárias. Um exemplo de fonte estacionária 

ou fixa, de caráter pontual, é uma chaminé de indústria, como ilustrado na FIGURA 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 1 - Descrição das principais fontes de poluição atmosférica, adaptado.  
Fonte: MILLER, 2005. 
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Veículos  são exemplos de fonte móvel, entretanto, uma via de circulação de 

veículos pode ser considerada uma fonte estacionária, porém difusa (BRAGA et al., 

2002). 

 

4.1.3 Principais poluentes atmosféricos  

 

Alguns poluentes são mais comuns num cenário de poluição atmosférica e, 

por isso, são mais estudados e monitorados. São eles:  

 

a) Óxidos de carbono  

Esses gases são lançados em grandes quantidades na atmosfera, derivados 

tanto de fontes naturais quanto antropogênicas. Seus principais representantes são 

o monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2). O CO2 não é considerado 

um poluente, devido ao fato de ser um constituinte natural da atmosfera, mas é a 

causa principal do efeito estufa antropogênico (BRAGA et al., 2002). 

  

b) Compostos de enxofre  

Dentro dos diversos compostos deste elemento, lançados na atmosfera, 

destacam-se as formas de óxidos de enxofre (SOx) e gás sulfídrico (H2S), originários 

tanto de fontes naturais como antropogênicas. O principal poluente atmosférico de 

SOx é o dióxido de enxofre (SO2). Este, ao ser lançado na atmosfera, sofre reações 

químicas, em fase gasosa, gerando o trióxido de enxofre (SO3); e em fase aquosa é 

oxidado a ácido sulfúrico (H2SO4) – um dos principais contaminantes da chuva ácida 

(JACOBSON, 2002) 

  

c) Compostos de nitrogênio  

 Entre os principais compostos gasosos de nitrogênio encontrados na 

atmosfera, incluem-se os óxidos de nitrogênio (NOx), a amônia (NH3) e próprio 

nitrogênio (N2). Os óxidos de nitrogênio mais comumente encontrados na atmosfera 

são o óxido nítrico (NO) e o dióxido de nitrogênio (NO2) (BRAGA et al., 2002). 

  

 

d) Hidrocarbonetos  
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Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente por 

átomos de hidrogênio e carbono. Apresentam-se em várias formas, em função da 

organização das ligações químicas entre seus componentes. Na atmosfera, os 

hidrocarbonetos ocorrem na forma de gases, líquidos e sólidos, que reagem com 

outras substâncias, incluindo inorgânicas, e formam uma grande variedade de 

compostos secundários. São exemplos os compostos orgânicos oxigenados tais 

como aldeídos, ácidos, álcoois, éteres, cetonas e ésteres, entre outros compostos 

que contêm nitrogênio, enxofre, halogênio e metais (JACOBSON, 2002). 

 

 e) Oxidantes fotoquímicos  

Oxidantes fotoquímicos são formados na atmosfera como resultado de 

reações químicas envolvendo a luz solar. Cita-se como exemplo o ozônio (O3), um 

poluente que é o produto de reações com NOx e hidrocarbonetos, na presença da 

radiação solar (JACOBSON, 2002). 

 

f) Material particulado  

São as partículas sólidas ou líquidas em suspensão, de fontes tanto naturais 

quanto antropogênicas, e de emissão primária ou formação secundária. Essas 

partículas variam consideravelmente em tamanho, morfologia, composição química 

e propriedades físicas (GODISH, 1991). O MP em suspensão é um dos mais 

mencionados na literatura, e o mais estudado e monitorado por períodos de tempo 

maiores do que outros poluentes (BRAGA et al., 2002).   

  

4.1.4 Efeitos da poluição atmosférica  

 

Os eventos de poluição atmosférica se relacionam diretamente com uma série 

de efeitos danosos ao meio ambiente, seres vivos e materiais. Esses efeitos podem 

promover a alteração de condições caracterizadas como normais e o agravamento 

de problemas preexistente, tanto em escala global quanto local.  

Incluem-se as paisagens naturais, vegetação, animais, solo, água, estruturas 

naturais e artificiais, e a saúde humana, como prejudicados por esses eventos. 

Em escala global, efeitos como alteração da acidez das águas de chuva 

(chuva ácida), a temperatura do planeta (efeito estufa) e a incidência da radiação 

ultravioleta (camada de ozônio), são os mais conhecidos e alvo de discussões tanto 
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por estudiosos, quanto pela sociedade em geral. Porém, seu impacto direto na 

sociedade é mais lento do que os efeitos em escala local. Os efeitos da poluição 

atmosférica em escala local são mais diretos e incisivos, como descritos abaixo por 

Assunção (1998): 

 

a) Efeitos sobre a saúde humana  

Os efeitos provocados pelos poluentes na saúde humana podem ir de um 

simples desconforto, como irritação dos olhos e das vias respiratórias, passando 

para redução da capacidade pulmonar, aumento da suscetibilidade a infecções virais 

e doenças cardiovasculares, redução do desempenho físico e agravamento de 

doenças crônicas do aparelho respiratório tais como, asma, bronquite e enfisema. 

Podem até culminar em danos ao sistema nervoso central, alterações genéticas, 

nascimento de crianças com alguma deficiência e/ou transtornos, câncer e morte.  

  

b) Efeitos sobre a vegetação  

Para as plantas e outros vegetais, a poluição atmosférica pode reduzir a 

penetração de luz, devido à deposição de partículas em suas folhas, o que causa a 

necrose de partes, como caule e folhas. Impedindo, assim, seu crescimento, 

aumentando sua suscetibilidade a doenças e pestes, além de interromper seu 

processo reprodutivo, entre outros efeitos. 

 

c) Efeitos sobre a fauna  

Aos animais, esses poluentes atmosféricos promovem o enfraquecimento do 

sistema respiratório, danos as áreas dos olhos e ossos, aumentam a suscetibilidade 

a doenças e pestes, e reduzem sua capacidade de reprodução.  

  

d) Efeitos sobre os materiais  

A deposição de partículas, principalmente poeira, nas edificações e 

monumentos, tem como efeitos casos de descoloração, erosão, corrosão, 

enfraquecimento e decomposição de materiais de construção.  
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4.1.5 Padrões de qualidade do ar e legislação 

  

Para se medir o nível de contaminação e degradação da qualidade do ar, 

parâmetros padrões são adotados em todo o mundo. Esses parâmetros podem ser 

referentes as espécies químicas ou outras classificações de referência. 

Os padrões de qualidade do ar definem a concentração máxima limite à qual 

as pessoas podem ficar expostas, em função de um período médio de tempo, de 

modo a não interferir nas condições de saúde e bem estar dos mesmos. Esses 

padrões são definidos com base em estudos de caracterização de efeitos de cada 

poluente na saúde. Contudo, podem ser modificados conforme os avanços nos 

estudos de caracterização dos efeitos da poluição atmosférica na saúde humana, 

flora e fauna (CETESB, 1998). A adoção do padrão de fração fina (< 2,5 µm) de MP 

pelos EUA, em 1997, é um exemplo (TABELA 2).  

 

TABELA 2 - Padrões americanos de qualidade do ar para MP, nos EUA 

POLUENTE TEMPO DE 

AMOSTRAGEM 

PADRÃO 

PRIMÁRIO (µg/m3) 

PADRÃO 

SECUNDÁRIO (µg/m3) 

MP10 24h 150 150 

Média Aritmética Anual 50 50 

MP2,5 24h 65 65 

Média Aritmética Anual 15 15 

   Fonte: USEPA, 2004. 

 

Isso ocorreu após estudos que comprovaram os riscos desse tamanho de 

particulado nas vias respiratórias (EC, 2000). Conforme avança os estudos sobre os 

poluentes, a legislação também pode se tornar mais restritiva em relação aos 

padrões. 

A avaliação da qualidade do ar deve ser feita por métodos de referência ou 

outros oficialmente reconhecidos como equivalentes, para efeitos legais. Nela se fez 

a amostragem e análise de poluentes na atmosfera, e se caracteriza sua qualidade 

comparando-a com a legislação em vigor. Nos EUA, segundo a United States 

Environmental Protection Agency (USEPA), método de referência é um método de 

amostragem e análise que tenha sido especificado nos apêndices do Code Federal 
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Regulations (CFR). Já, no Brasil, segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), método de referência é o método aprovado pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Nos casos de sua 

ausência, o recomendado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) é considerado como o mais adequado para ser 

utilizado (MELO, 1997). 

No Brasil, há várias legislações com o intuito de regulamentar o 

monitoramento da poluição atmosférica e o controle da qualidade do ar. Essa 

legislação foca nos principais poluentes atmosféricos, como o SO2, partículas em 

suspensão, CO, O3, hidrocarbonetos e NO2.  

Os padrões nacionais de qualidade do ar foram estabelecidos pela Portaria 

Normativa do IBAMA nº 348 de 14/03/1990 (TABELA 3), e regulamentados pela 

Resolução CONAMA nº 03/90, de 28/06/1990. Além de definir os valores e espécies 

químicas desses padrões, também define a classificação destes padrões: 

 

Os padrões primários são as concentrações de poluentes que, 
ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. Os padrões 
secundários são as concentrações de poluentes abaixo das quais se 
prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população, 
assim como o mínimo dano à flora, à fauna, aos materiais e ao meio 
ambiente em geral. (CONAMA, 1990). 
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TABELA 3 - Padrões nacionais de qualidade do ar 

 

POLUENTE 

 

TEMPO DE AMOSTRAGEM 

 

PADRÂO 

PRIMÁRIO 

(µg m-3) 

 

PADRÃO 

SECUNDÁRIO 

(µg m-3) 

 

PARTÍCULAS 

TOTAIS EM 

SUSPENSÃO 

 

24h 

 

           240 

 

          150 

 

Média Geométrica Anual 

 

80 

 

60 

 

DIÓXIDO DE 

ENXOFRE 

 

24h 

 

365 

 

100 

 

Média Aritmética Anual 

 

80 

 

40 

 

MONÓXIDO DE 

CARBONO 

 

1h 

 

40.000 

 

40.000 

 

8h 

 

10.000 

 

10.000 

 

OZÔNIO 

 

1h 

 

160 

 

160 

 

FUMAÇA 

 

24h 

 

150 

 

100 

 

Média Aritmética Anual 

 

60 

 

40 

 

PARTÍCULAS 

INALÁVEIS 

 

24h 

 

150 

 

150 

 

Média Aritmética Anual 

 

50 

 

50 

 

DIÓXIDO DE 

NITROGÊNIO 

 

1h 

 

320 

 

190 

 

Média Aritmética Anual 

 

100 

 

100 

Fonte: CONAMA, 1990. 
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Os padrões secundários têm como objetivo, criar uma base para uma política 

de prevenção da degradação da qualidade do ar, que devem ser aplicados às áreas 

de preservação ambiental. Para a aplicação dos padrões primários e secundários, 

conforme a própria Resolução CONAMA nº 03/90, necessita-se que o território 

nacional seja dividido em classes, conforme o uso pretendido. A mesma resolução 

prevê, ainda, que diante a falta da classificação das áreas, os padrões aplicáveis 

serão os primários.  

Para o MP em suspensão, ocorre uma subdivisão em duas classes: As 

partículas totais em suspensão (PTS), referindo-se às partículas com diâmetro 

inferior a 50 µm, e as partículas inaláveis (PI), referindo-se às partículas com 

diâmetro aerodinâmico inferior a 10 µm.  E ainda estabelece este padrão nacional 

específico, tanto para períodos curtos de exposição, médias de 24 h, como para 

períodos longos, médias anuais. Porém, conforme a mesma resolução, apenas a 

concentração total é adotada como limite, sem caracterização de espécies químicas 

tóxicas a elas associadas. 

A legislação estadual de Minas Gerais, através da Lei n° 997/76 de 31/05/76 

regulamentada pelo Decreto 8.468/76 de 08/09/76, também estabelece padrões de 

qualidade do ar e critérios para episódios agudos de poluição do ar (TABELA 4). 

Contudo, abrange uma quantidade menor de parâmetros.  
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TABELA 4 - Critério de episódios agudos de poluição do ar, para a legislação 

de Minas Gerais 

PARÂMETROS NÍVEIS 

ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA 

PARTÍCULAS TOTAIS EM 

SUSPENSÃO 

(µg m-3) - 24h 

 

 

375 

 

     

         625 

 

 

         875 

DIÓXIDO DE ENXOFRE 

(µg m-3) - 24h 

 

800 

 

      1.600 

 

      2.100 

MONÓXIDO DE CARBONO 

(ppm) - 8h 

               

              15 

 

           30 

 

           40 

OZÔNIO 

(µg m-3) - 1h 

 

400 

     

         800 

        

      1.000 

FUMAÇA 

(µg m-3) - 24h 

 

250 

 

         420     

 

        500 

PARTÍCULAS INALÁVEIS 

(µg m-3) - 24h 

 

250 

 

         420 

 

       500 

DIÓXIDO DE NITROGÊNIO 

(µg m-3) - 1h 

 

1.130 

 

      2.260 

 

     3.000 

 Fonte: RIBEIRO, 2006. 

 

As partículas inaláveis, por exemplo, não têm seus padrões e critérios 

estabelecidos na legislação estadual. Já os parâmetros que são comuns, tanto na 

legislação federal quanto na estadual, possuem os mesmos valores. O órgão 

responsável pelo monitoramento e controle desses poluentes atmosféricos é a 

Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM). 

Apesar de não estar prevista na legislação, a definição de um padrão para o 

monitoramento das espécies químicas, associadas ao material particulado 

atmosférico, é de extrema importância para uma caracterização mais precisa da 

contaminação da atmosfera e de seus possíveis efeitos no meio ambiente. 
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4.2 MATERIAL PARTICULADO 

 

4.2.1 Conceitos 

 

O termo material particulado em suspensão (MPS ou MP) é utilizado para 

abranger as substâncias químicas existentes na atmosfera na forma de partículas 

sólidas ou líquidas, contendo uma variada gama de morfologias (tamanho/forma), 

composição química e origens (BAIRD, 2002; NING et al., 1996). 

Vasconcellos (1996) define o MP em suspensão como sendo qualquer 

substância, exceto água pura, que existe no estado sólido ou líquido na atmosfera, e 

que, sob condições normais, possui dimensões microscópicas a submicroscópicas 

maiores do que as dimensões moleculares.  

Alguns termos são utilizados para designar os MP: quando sólidos, são 

denominados como poeira e fuligem, enquanto que névoa e neblina referem-se a 

líquidos. Já o conjunto de partículas sólidas ou líquidas dispersas no ar é 

denominado aerossóis (BAIRD, 2002). Outros termos levam em consideração os 

métodos analíticos ou de amostragem utilizados para definir os parâmetros previstos 

na legislação ambiental e disposição deste MP, em contato com o trato respiratório.  

 

4.2.2 Classificação e fontes do material particulado 

 

As fontes de emissão de MP podem ser tanto naturais quanto antrópicas e 

ainda ter caráter primário ou secundário, como outros poluentes atmosféricos.   

Os MP primários são diretamente derivados da fonte de poluição. Estes 

possuem como fontes as emissões naturais, como por exemplo, as erupções 

vulcânicas e a ressuspensão do solo, e as emissões antropogênicas provenientes, 

por exemplo, de atividades industriais e da queima de combustíveis fósseis. Já os 

particulados secundários são produtos de reações químicas envolvendo gases 

preexistentes, e pode ser produzido tanto por emissões antropogênicas de gases, 

quanto por emissões naturais provenientes, por exemplo, da água do mar, de 

vulcões e de processos de decomposição biológica (FIGURA 2).  
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FIGURA 2 - Esquema de classificação dos materiais particulados. 

 

Os particulados atmosféricos também são classificados pelos seus tamanhos, 

em partículas grossas ou finas, e pelo caráter de formação do MP, sugerida por 

Seinfeld e Pandis (2006), ilustrada pela FIGURA 3: 

  

a) Poeiras:  

Partículas sólidas formadas geralmente por processos de desintegração 

mecânica. Possuem diâmetro equivalente, em geral, na faixa acima de 1 µm.  

 

b) Fumos:  

Partículas sólidas formadas por condensação de substâncias gasosas, 

originadas da vaporização de substâncias, geralmente, fundidas. Possuem diâmetro 

abaixo de 1 µm. 

   

c) Fumaça:  

Partículas formadas como resultante de uma queima incompleta de 

compostos de carbono e/ou material combustível. São caracterizadas por partículas 

de diâmetro maior ou igual a 0,01 µm. 

 

d) Névoas:  

Partículas líquidas produzidas por condensação ou por dispersão de um 

líquido (atomização). 
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    FIGURA 3 - Distribuição das faixas típicas de caráter de formação por tamanho do MP.  

    Fonte: BAIRD, 2002. 

 

4.2.3 Tamanho do material particulado 

 

Os tamanhos atribuídos ao MP atmosférico atingem diâmetro de 0,002 µm a 

100 µm (BAIRD, 2002), e essa variação está associada a distintas fontes e 

composições. Em relação a tamanho, o MP é inicialmente classificado em fração 

grossa e fina. 

A fração grossa é predominantemente formada por partículas primárias, a 

partir de processos mecânicos, como ressuspensão de poeira de solo por ventos ou 

circulação de veículos, sal marinho, cinzas de combustão e emissões biogênicas 

naturais. Nesta fração encontram-se as partículas, de diâmetro, acima de 2,5 µm. 

Devido ao fato do tempo de permanência no ar das partículas suspensas serem 

função do seu tamanho, as partículas grossas sedimentam rapidamente (FIGURA 

4).  

A fração fina, por sua vez, contém partículas primárias geradas por processos 

de combustão por indústrias, veículos e partículas secundárias formadas por 

reações químicas na atmosfera, como por exemplo, sulfatos formados a partir do 

SO2, nitratos, amônio, metais e material carbonáceo. As partículas finas, por terem 

diâmetros menores de 2,5 µm e atingirem áreas do sistema respiratório, são 
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comumente denominadas partículas respiráveis. Tais partículas são importantes 

devido à possibilidade de atingir estruturas do sistema pulmonar, no trato respiratório 

humano, e pela redução da visibilidade, que é conseqüência do maior espalhamento 

de luz. As frações finas se caracterizam, também, por conter mais substâncias 

tóxicas do que as frações grossas (PACYNA, 1995). 

 

 

FIGURA 4 - Esquema de uma distribuição granulométrica típica para MP.  
Fonte: PACYNA, 1995. 

 

 Alguns termos foram adotados pela convenção de amostragem definida 

internacionalmente pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

(ACGIH) e pela International Organization For Standardization (ISO) (1994 apud 

ACGIH, 2005), classificando tanto o MP, quanto as poeiras, inclusive as minerais. 

Esses termos não são caracterizados somente pelo tamanho das partículas 

coletadas, mas se relacionam com o tipo de efeito à saúde, com o qual podem estar 

associadas. Fazem parte da Fração Inalável, as partículas até 25 µm, capazes de 

passar pelas narinas e pela boca, e entra no trato respiratório durante a inalação. As 

partículas, menores que 25 µm e maiores que 10 µm, que passam pela laringe e 

entram nos pulmões durante a inalação, são classificadas na Fração Torácica. A 

Fração Respirável, por sua vez, são as partículas menores que 10 µm (como as 
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partículas inaláveis), que são capazes de alcançar a região alveolar dos pulmões 

durante a inalação. 

 

4.2.4 Efeitos do material particulado 

 

O MP se caracteriza como a mais visível forma de poluição atmosférica, 

especialmente em áreas urbanas. Seus efeitos se manifestam tanto em escala local 

quanto global, como por exemplo, o efeito da deposição da poeira em materiais e 

seres vivos. Nas edificações e monumentos, as partículas depositadas provocam 

descoloração, erosão, corrosão e decomposição de materiais de construção 

(BAIRD, 2002). 

As condições de visibilidade na atmosfera também são influenciadas pelas 

partículas em suspensão, podendo, dessa forma, afetar inclusive o clima, 

absorvendo as radiações solares e diminuindo sua incidência sobre a superfície 

terrestre e desequilibrando o balanço de radiação (MELO, 1997). O MP afeta a 

saúde humana de várias maneiras, causando irritação dos olhos e das vias 

respiratórias (FIGURA 5), redução da capacidade pulmonar, redução da 

performance física, agravamento de doenças crônicas do aparelho respiratório, 

dentre outras (WHO, 2001). Esses efeitos adversos são mais frequentes em 

crianças, idosos e em pessoas que sofrem de doenças respiratórias e 

cardiovasculares. 
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FIGURA 5 - Locais de deposição de partículas no trato respiratório em função do seu tamanho. 
Fonte: USEPA ,1999. 

  

Dentre as diferentes faixas de tamanho do MP, as partículas grossas são 

menos prejudiciais à saúde humana, devido a sua rápida sedimentação, reduzindo a 

exposição por inalação. E, quando inaladas, tais partículas são retidas no nariz e/ou 

na garganta, e expelidas. Os mecanismos naturais de expulsão do particulado são 

diferenciados entre pessoas saudáveis e com problemas respiratórios. Assim, 

problemas como a asma são agravados devido à acumulação deste tipo de 

particulado nas vias aéreas superiores, fazendo com que se definissem convenções 

relacionando a massa do MP e seu tamanho com a área de contato no sistema 

respiratório (FIGURA 6). Já as partículas finas respiráveis, de diâmetro inferior a 2,5 

µm, por chegarem aos brônquios e aos alvéolos pulmonares, que são vias aéreas 

inferiores e sem mecanismos eficientes de expulsão destas partículas, são as mais 

perigosas à saúde dos seres humanos (BAIRD, 2002; MELO, 1997).  
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FIGURA 6 - Convenção adotada para frações respiráveis, torácicas e inaláveis em função da % de 
massa total de partículas em suspensão e do tamanho do PTS.  
Fonte: UNEP/WHO, 1994. 

 

4.2.5 Compostos químicos associados ao material particulado 

 

O MP apresenta uma considerável variabilidade de elementos em sua 

composição, chegando a ser constituído por centenas de compostos e/ou 

substâncias químicas diferentes.  

 Para se determinar a composição química de qualquer partícula em 

suspensão, devem-se obter informações quanto à sua origem e seu subseqüente 

histórico atmosférico (GODISH, 1991). E diante dessa perspectiva, observam-se 

diferenças significativas entre os MPs de fração grossa, que geralmente são 

alcalinos, e os de fração fina que geralmente são ácidos. Na fração fina, além do 

carbono na sua forma elementar, encontra-se íons como (SO4
-2), (NO3

-), (H+), 

compostos orgânicos condensados e uma variedade de metais, sob a forma de 

traços metálicos tais como mercúrio, cádmio, vanádio, arsênio e cromo.  

Na fração grossa, a composição química é muito diversificada, sendo 

constituída por vários tipos de partículas, como as ressuspensas do solo, cinzas e 

fuligem, entre outros. Nessa fração predominam as partículas de origem mineral. Os 
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elementos mais comumente encontrados são o alumínio, o ferro, o potássio, o cálcio 

e o silício (MOHANRAJ, 2004).  

Os potenciais efeitos da exposição ao MP devem ser estudados levando-se 

em conta outros fatores, além do tamanho das partículas e das concentrações das 

substâncias que o compõem, como por exemplo, as características físico-químicas, 

a solubilidade nos fluidos biológicos, o tempo total de exposição humana e o estado 

de saúde da população (VOUTSA; SAMARA, 2002).  

 

4.3 ARSÊNIO 

 

4.3.1 Identificação e compostos derivados do arsênio 

 

O arsênio (As) é um metalóide amplamente distribuído na crosta da Terra, 

sendo o 52º elemento mais abundante (EC, 2000). É cristalino e de caráter 

quebradiço, e apresenta duas formas alotrópicas: uma cinza metálica e outra, 

amarela. Encontra-se em diferentes compartimentos ambientais, em 4 estados de 

valência: arsenato (+5), arsenito (+3), arsina (-3) e elementar (0).  Está presente em 

compostos inorgânicos e orgânicos, como o ácido monometilarsênico (MMA) e ácido 

dimetilarsênico (DMA), entre outros compostos com baixa toxicidade como a 

arsenobetaína e arsenocolina, mostrados na TABELA 5. 

 

TABELA 5 - Compostos de As de interesse em estudos de especiação 

 

        

  

Fonte: BARRA et al., 2000. 
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O As elementar não é solúvel em água. Suas espécies solúveis, geralmente, 

ocorrem nos estados de oxidação +3 e +5. O arsenito (As3+) é a forma dominante, 

contudo o arsenato (As5+) é geralmente a forma termodinamicamente mais estável 

em ambientes oxigenados (BORBA; FIGUEIREDO, 2004).  A solubilidade destas 

espécies varia em função do pH e do ambiente iônico: Em condições anaeróbicas ou 

redutoras, predominam as espécies de As3+, como o H3AsO3, H2AsO3
- e HAsO3

-2; e 

em condições aeróbicas ou oxidantes, as espécies de As5+ (H3AsO4, H2AsO4
-, 

HAsO4
-2), como na FIGURA 7. 

 

 

FIGURA 7 - Diagrama termodinâmico de Eh-pH da mineralogia do As no sistema Fe–O2–H2O.  
Em condições redutoras = As

3+
, em condições oxidantes = As

5+
.  

Fonte: LANGMUIR et al., 2006. 
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4.3.2 Fontes e ocorrências de arsênio 

 

O As se encontra presente em mais de 200 espécies minerais e provém de 

fontes tanto naturais, quanto antrópicas. A ação vulcânica é uma das mais 

importantes fontes naturais de As, seguida da volatilização e lixiviação naturais de 

seus compostos inorgânicos, de origem geológica (SMEDLEY; KINNIBURGH, 2002). 

As atividades antropogênicas inferem a maior porcentagem das 

contaminações, por As, dos meios aéreos, aquáticos e solo. O As pode ser liberado 

para o meio ambiente, através do tratamento de minérios como o cobre, chumbo, 

cobalto, manganês e ouro, da queima de fósseis combustíveis (como o carvão), do 

uso de pesticidas artesanais na preservação da madeira; de pesticidas e 

detergentes derivados de rochas fosfáticas, e da fundição de metais não ferrosos. 

Outras fontes de As são as indústrias de semicondutores, sendo a China o maior 

produtor mundial, promotores de crescimento, rações animais, e fabricação de 

vidros (WHO, 2001).  

São fontes naturais de As, muitos minerais, presentes em minérios de ouro, 

prata, cobalto, níquel, chumbo, cobre e antimônio. O mais comum é o arsenopirita 

(FeAsS), que contém 46% em peso de As, como visto na Tabela 6. 

 

TABELA 6 - Minerais de As mais comuns e as porcentagens do elemento, na 

composição 

MINERAL FÓRMULA QUÍMICA % DE As 

Arsenopirita FeAsS 46 

Lollingita FeAs2 73 

Orpimenta As2S3 61 

Realgar AsS 70 

As nativo As 90-100 

      Fonte: PETERSON, 1983. 

 

O arsenopirita é encontrado na natureza, associado, principalmente a outros 

minerais como galena (PbS), esfalerita (ZnS), calcopirita (CuFeS2) e pirita (FeS2). As 

associações entre o ouro e o arsenopirita ocorrem nas rachaduras e fraturas de 
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rochas, ao longo dos limites entre o mesmo e grãos de outros minerais (BORBA; 

FIGUEIREDO, 2004). 

O arsenopirita sofre oxidação, em sua superfície, tendo o produto dessa 

oxidação variando com as condições de pH do meio: em pH > 7 forma o hidróxido de 

ferro na superfície do mineral, com o As sendo oxidado a arsenato e o enxofre 

elementar a tiossulfato, em pH < 7 são formadas espécies de ferro solúveis e a 

possibilidade da formação de monocamada de enxofre elementar (SMEDLEY; 

KINNIBURGH, 2002).  

Em algumas regiões do Brasil, como no Vale da Ribeira (SP), localizam-se 

minerações de ouro com até 9% de teores de As no seu minério (TOUJAGUE, 

1999). 

4.3.3 Emissões atmosféricas de arsênio 

A volatilidade de alguns compostos de As contribuem para a entrada deste 

elemento na atmosfera. Cerca de um terço do As emitido para a atmosfera é de 

origem natural emitido, principalmente, na forma de trióxido de arsênio através de 

processos como a volatilização à baixa e à alta temperatura (MACKENZIE et al., 

1979). A oxidação de minerais compostos por As e a atividade de exploração 

mineral também são fontes de emissão de As para a atmosfera. As taxas de 

emissão atmosférica mundiais têm valores, referenciados na literatura, na faixa de 

31 - 36 × 10 9 g / ano, para ambas as fontes, sendo a fonte antrópica correspondente 

a 64% do total desses fluxos (WHO, 2001).                                           

Nestas fontes antrópicas, o As normalmente é liberado em forma de partícula 

e pode ser removido da atmosfera por processo de deposição, tanto seca quanto 

úmida. Nessas partículas o As se encontra adsorvido, especialmente no caso de 

partículas inferiores a 2 µm (EC, 2000).  

Alguns autores definiram, através de modelagem de transporte, a carga e a 

velocidade de deposição de As em seus países, como descrita na TABELA 7. 
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TABELA 7 - Taxas médias anuais de deposição de As atmosférico  

TIPO DE DEPOSIÇÃO TAXA ANUAL MÉDIA 

(g As ha-1 ano-1) 

REFERÊNCIA 

Úmida 0, 49  Scudlark et al. (1994) 

Seca 0,77 – 2,1  Davidson et al. (1985) 

 

 

4.3.4 Toxicidade e implicações à saúde humana do arsênio 

 

A via de exposição ambiental, mundial, mais freqüente de As, estudada na 

literatura, é a oral, onde o consumo de água contaminada é a forma mais comum. 

Os organismos marinhos naturalmente acumulam quantidades consideráveis de 

compostos de As orgânicos, em maior parte na forma de arsenobetaína; e em algas 

na forma de DMA. Expondo os seres humanos, através de sua dieta alimentar, que 

inclui esses organismos, a contaminação. Em maioria, os compostos de As são 

absorvidos pelo trato gastrointestinal, na faixa de 90% (EC, 2000). 

Os compostos de As apresentam diferentes toxicidades dependendo de sua 

forma química, conforme o esquema abaixo (WHO, 2001): 

 

Arsina (-3) > derivados orgânicos da arsina > As inorgânico - arsenito (+3) > 

As orgânico (+3) > As inorgânico - arsenato (+5) > compostos orgânicos 

pentavalentes (+5) > compostos de As e As elementar.  

 

Em geral, as formas químicas inorgânicas do As são mais tóxicas do que as 

orgânicas, e o arsenito é cerca de 60 vezes mais tóxico do que o arsenato (EC, 

2000). A toxidade absorvida pelos organismos, dependerá da espécie química 

envolvida e do tipo de organismo receptor: nos arsenitos, se dá pela sua ligação a 

grupos sulfidrilas de proteínas; e nos arsenatos, por afetar a fosforização oxidativa 

pela concorrência com fosfato (SAKUMA, 2004). Pelo fato do arsenato ser análogo 

ao fosfato, ambientes com concentrações grandes de fosfato são menos suscetíveis 

a essa toxicidade.  Os compostos de As solúveis são rapidamente absorvidos pelo 
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trato gastrointestinal. E, em sua maioria, são metabolizados através de 2 reações: 

(1) reações de redução de As +5 para +3 e (2) reações de metilação oxidativa, onde 

o As+3 é metilado para formar mono-, di- e trimetilados (SAKUMA, 2004).  

A metilação do As promove a fácil excreção pelo corpo, próximo de 75%, 

através da urina, sobre as formas de MMA e DMA. Esses compostos orgânicos são 

mais facilmente eliminados do que os inorgânicos e fatores como a dose, idade e 

condições de saúde dos organismos serão variáveis que determinam a taxa de 

metilação e posterior eliminação destes compostos.  E apesar de ser mais tóxico, o 

arsenito é mais facilmente eliminado pela urina que o arsenato (EC, 2000).  

Além da urina, níveis de As podem ser identificados através do sangue, 

cabelos e unhas. Contudo, o biomarcador sangue é de difícil especiação das formas 

químicas do As e sofre rápida eliminação. Os cabelos e unhas são mais utilizados 

para definição de exposição, em tempo passado, e a urina o melhor biomarcador de 

As recentemente (SAKUMA, 2004). 

O nível de contaminação vai depender da extensão da deposição, do 

tamanho das partículas inaladas, e da sua absorção (WHO, 2001). Absorção de As, 

na inalação de partículas transportadas pelo ar, é altamente dependente da 

solubilidade de sua forma química e do tamanho das partículas que se depositam 

sobre a superfície das vias respiratórias e dos pulmões. 

Compostos de As causam efeitos agudos e crônicos nos seres vivos. Estes 

efeitos incluem a morte, a inibição do crescimento, da fotossíntese e da reprodução, 

e os efeitos comportamentais. Nos seres humanos, a exposição ao As aumenta o 

risco de câncer de pulmão, fígado, próstata, rim, bexiga e pele; comprometimento na 

saúde do trato respiratório e gastrointestinal, nos sistemas nervoso, 

cardiorrespiratório e reprodutivo, e causando problemas genéticos e na pele 

(SAKUMA, 2004).  

 

4.4 PARÂMETROS METEOROLÓGICOS 

 

4.4.1 Importância e influência  

 

Durante o processo de incorporação à atmosfera, os poluentes estão sujeitos 

a uma série de influências que promoverão o aumento ou redução deste poluente. A 
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fixação, acumulação e dispersão dependerão das condições meteorológicas em que 

se encontra a atmosfera (DERÍSIO, 2007).   

Considera-se “condições meteorológicas” uma série de fenômenos 

atmosféricos, associados a processos físicos ocorridos na troposfera (camada mais 

baixa da atmosfera). Estas condições possibilitam estabelecer uma ligação entre 

potenciais fontes e o receptor, como o ser humano, da poluição atmosférica 

(DERÍSIO, 2007). 

Os “parâmetros meteorológicos”, por sua vez, são os elementos básicos, 

presentes nas condições meteorológicas, e que podem ser quantificados ou 

medidos regularmente, como por exemplo, o vento (velocidade e direção), a 

precipitação, a temperatura, a umidade relativa do ar, entre outros elementos. 

Os processos de remoção das partículas suspensas na atmosfera, por 

exemplo, ocorrem basicamente por deposição seca e úmida. A deposição seca 

ocorre devido à ação da gravidade sobre as partículas, sendo mais eficiente na 

fração grossa e influenciada pela ação dos ventos. A deposição úmida ocorre por 

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

precipitação. Assim, a dinâmica dos poluentes é diretamente ligada a esses 

parâmetros e uma avaliação mais completa do fenômeno estudado, possibilita inferir 

tendências futuras ao mesmo, bem como o desenvolvimento de medidas para o 

monitoramento e controle desses poluentes. 

Para isso, na ciência da meteorologia já existe uma subárea (Meteorologia 

Ambiental), específica para tratar da questão da poluição atmosférica. Essa área 

desenvolve estudos, metodologias e tecnologias na busca de auxiliar e 

complementar os estudos atmosféricos. 

 

4.4.2 Dispersão de poluentes  

 

A dispersão de poluentes é definida como a variação, ao longo do tempo e do 

espaço, das concentrações de poluentes na atmosfera. Ocorre em consonância com 

as condições atmosféricas e o modo como ela se dá é decisiva para a determinação 

de riscos à saúde ambiental. Um poluente com baixa dispersão na atmosfera, por 

exemplo, se encontrará mais concentrado por um maior período do tempo, e assim, 

promove uma maior exposição no ambiente, aumentando os riscos a danos 

provocados pelo mesmo.  
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A velocidade e direção dos ventos, a turbulência e a estabilidade atmosférica 

são importantes parâmetros na determinação desta dispersão, conforme Assunção 

(1998). Já a CETESB (1998) indica, ainda, os sistemas frontais, índice pluviométrico 

e inversões térmicas. Muitos outros parâmetros são importantes, mas destacam-se, 

neste texto, os que mais influenciam na dinâmica das concentrações de particulados 

atmosféricos. 

 

4.4.2.1 Ventos  

 

Concebe-se o vento como o deslocamento do ar, migrando de regiões de 

alta pressão atmosférica para pontos onde essa pressão é inferior. Em meteorologia, 

os ventos são expressos de acordo com a sua força (velocidade) e a direção de 

onde ele está soprando (FIGURA 8).  

Os ventos com grandes variações de velocidade ou que a velocidade adquire 

o valor máximo, em um curto período de tempo são chamados de “rajada”. Diversos 

nomes distinguem as diferentes velocidades do vento, e a classificação é feita 

através da Escala de Beaufort (TABELA 8).  

Os oceanos favorecem o aumento da velocidade dos ventos, já os 

continentes impõem uma série de obstáculos (relevo), que diminuem a intensidade 

do mesmo. Outro fator que influência a velocidade do vento é a altitude, pois o perfil 

vertical da velocidade aumenta conforme aumenta a altitude (MENDONÇA; DANI-

OLIVEIRA, 2007). 
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                   FIGURA 8 - Desenho ilustrativo da interpretação da direção do vento.  

       Fonte: REIS, 2008. 

Tabela 8 - Escala de Beaufort de força de vento 

ESCALA VELOCIDADE 
MÉDIA (m s-1) 

VELOCIDADES 
LIMITES (m s-1) 

NOMECLATURA 

0 0 <1 Calmaria 

1 1 1 – 2 Bafagem 

2 3 2 – 4 Aragem 

3 5 4 – 6 Fraco 

4 7 6 – 9 Moderado 

5 10 9 – 11 Fresco 

6 12 11 – 14 Muito Fresco 

7 15 14 – 17 Forte 

8 19 17 – 21 Muito Forte 

9 23 21 – 25 Duro 

10 27 25 – 29 Muito Duro 

11 31 29 – 33 Tempestuoso 

12 - > 33  Furacão 

      Fonte: MENDONÇA; DANI-OLIVEIRA, 2007. 

 

Considera-se que a concentrações de poluentes são inversamente 

proporcionais à velocidade dos ventos. Assim, o aumento da velocidade do vento 

promove a diluição sobre as concentrações de poluentes, de forma linear, na 

atmosfera. Ao dobrar a velocidade dos ventos, diminui-se pela metade a 

concentração do poluente, para uma mesma taxa de emissão.  

Já a direção do vento influencia na direção principal de dispersão do poluente. 

Considerando-se que um poluente pode ser transportado por centenas e milhares de 

quilômetros, esse parâmetro é de extrema importância para se prever a área de 

exposição deste poluente. 

 

4.4.2.2 Turbulência  

 

Os movimentos irregulares tridimensionais provocados pelo fluxo de ar na 

atmosfera são conhecidos como turbulências. A turbulência é constituída por   dois 

principais processos específicos: turbulência térmica e turbulência mecânica. 

Chamamos de turbulência mecânica, aquela que resulta do atrito entre os 

ventos e a superfície. E a turbulência térmica é aquela provocada pelas correntes 
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ascendentes de ar aquecido que se elevam e, gradativamente, esfriam pela 

diminuição da pressão, visível pela formação de nuvens convectivas. Isto é comum, 

à tarde, no verão (MENDONÇA; DANI-OLIVEIRA, 2007). A turbulência da atmosfera 

tem influência não só no transporte, mas também na dispersão dos poluentes na 

atmosfera.  

 

4.4.2.3 Inversão térmica  

 

Normalmente, o balanço de temperatura apresenta um aquecimento gradual 

da superfície terrestre tendo, como consequência, uma diminuição da temperatura 

do ar conforme aumenta a altitude. Quando, por algum motivo, isto não ocorre, 

observa-se a inversão térmica (GOMES, 2001). A inversão térmica caracteriza-se 

pela sobreposição de uma camada de ar quente sobre uma de ar frio, que por ser 

mais densa, fica “presa” abaixo do ar quente (FIGURA 9). Deve-se salientar que 

esse fenômeno é de origem natural e não conseqüência da poluição atmosférica, e 

que pode ocorrer durante todo o ano, sendo mais frequente nos períodos mais frios.   

  

  FIGURA 9 - Esquema ilustrativo da inversão térmica.  
  Fonte: MILLER, 2005. 

 

Segundo Melo Lisboa (2007), a inversão térmica atua como uma barreira 

limitando a dispersão vertical dos poluentes. Forma-se uma “capa de inversão” que 
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impede a circulação atmosférica vertical, fazendo com que os poluentes fiquem 

estagnados próximos à superfície, aumentando sua concentração.  

 

4.4.2.4 Estabilidade atmosférica  

 

A estabilidade atmosférica ocorre quando a superfície terrestre recebe baixa 

radiação solar, e ausência de nuvens e ventos. As condições para a ocorrência de 

instabilidade atmosférica são a alta radiação solar e ventos leves; e ocorrências 

neutras se caracterizam por céu nublado e ventos fortes (MENDONÇA; DANI-

OLIVEIRA, 2007).  A diluição e transporte de poluentes é inversamente proporcional 

à estabilidade atmosférica. Quanto mais estável a atmosfera, menor será a diluição 

e o transporte dos poluentes, contribuindo para a poluição do ar.   

 

4.4.2.5 Índices pluviométricos 

 

As chuvas influenciam na qualidade do ar de maneira acentuada, pois é um 

importante agente de depuração da atmosfera. Durante um evento de precipitação 

pluviométrica ocorre a “lavagem da atmosfera”, e ao umedecer o solo, as chuvas 

diminuem a capacidade de ressuspensão de material particulado para a atmosfera, 

além de servirem como reagente, ou solvente, para muitos gases, interferindo em 

um potencial risco ambiental, como no caso da formação dos ácidos responsáveis 

pelas “chuva ácida”.  

Há uma relação inversamente proporcional entre o regime de chuvas e o perfil 

de concentração dos poluentes em uma região. Assim, quanto mais chuvoso o local, 

menor a concentração de poluentes no ar.  
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

5.1.1 Contexto geográfico 

 

Paracatu é uma cidade localizada no noroeste do Estado de Minas Gerais, a 

500 km de Belo Horizonte e 200 km de Brasília (FIGURA 10). Sua área é de 8229,11 

km2, sendo o 3º maior município em extensão territorial do Estado (IBGE, 2013). Seu 

nome vem do tupi e significa “rio bom”, sendo também conhecida como a Terra 

da Gabiroba, em vista a enorme quantidade dessa fruta no cerrado, principalmente 

na beira das rodovias (PORTAL PARACATU, 2013a). 

 

FIGURA 10 - Localização da cidade de Paracatu – MG.  
Fonte: HENDERSON, 2006. 

 

Sua população estimada é de 89.530 habitantes, dos quais 90 % encontram-

se na área urbana da cidade, o que o torna o maior município em concentração 

populacional do noroeste de Minas Gerais (IBGE, 2013).  

Seu relevo é constituído por extensos planaltos com capeamento sedimentar, 

amplas depressões e extensas cristas. Esses planaltos são denominados 
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regionalmente de “chapadas” e se constituem predominantemente de formas 

aplainadas e onduladas. Sua topografia apresenta pouca variação, com altitudes 

que variam de 498 a 1008 m (Foz do Ribeirão entre Ribeiros e Serra da Mata, 

respectivamente), e altitude de 688 m no ponto central da cidade (GURGEL, 2007).  

Paracatu possui um rico e abundante bioma, com vegetação nativa típica de 

Cerrado, com matas de galeria à beira de rios. Grande parte desta vegetação nativa 

foi substituída por pastagens e área para plantação, devido ao crescimento da 

pecuária e agricultura na região.  

O município de Paracatu apresenta um clima tropical semi-úmido (Aw), com 

verões chuvosos e invernos secos. Esse clima é característico da região central do 

país, incluindo os estados do Centro-Oeste, partes do Maranhão, Piauí, Ceará, 

Bahia e Minas Gerais. Em geral, as temperaturas são elevadas em boa parte do ano 

(MENDONÇA; DANI-OLIVEIRA, 2007). 

O rio Paracatu, que dá nome ao município, é o principal rio que o corta; e é 

um afluente do rio São Francisco, que integra a bacia de mesmo nome (PROJETO 

MARCA D’ÁGUA, 2001). Os rios São Marcos, Batalha, Córrego Rico, Córrego Santa 

Izabel, também percorrem pela municipalidade.  

 

5.1.2 Contexto geológico 

  

A cidade está inserida, geologicamente, na Formação Paracatu. Que por sua 

vez faz parte do Grupo Canastra, na porção centro-leste da Faixa Brasília, 

pertencente à Província Tocantins (ALMEIDA, 2009). 

A província Tocantins é um sistema orogênico situado entre os crátons 

Amazônico e São Francisco, que engloba os cinturões dobrados relacionados ao 

ciclo de Brasiliano, onde se encontram as Faixas de Brasília e Araguaia. A Faixa 

Brasília se situa na parte oriental da província, estendendo-se por mais de 1000 Km 

com uma orientação preferencial N-S ao longo da margem ocidental do Cráton São 

Francisco (FIGURA 11).  
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       FIGURA 11 - Mapa geológico da Faixa Brasília.  
       Fonte: ALMEIDA, 2009.  

   

O Grupo Canastra, por sua vez, representa uma associação de rochas 

metassedimentares detríticas representadas por quartzitos e filitos (em grande parte 

carbonosos), com fácies carbonatada subordinada. Freitas-Silva e Dardenne (1992) 

dividiram o Grupo Canastra em duas formações: 

Paracatu e Chapada dos Pilões (FIGURA 12).  
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FIGURA 12 - Coluna litoestratigráfica do Grupo Canastra.  
Fonte: ALMEIDA, 2009. 

 

  A Formação Paracatu é dividida em dois membros: o membro inferior - Morro 

do Ouro e o membro superior - Serra da Anta. O Morro do Ouro é formado por filitos 

carbonosos, cinza claro a cinza escuro, com intercalações de lentes de quarzitos 

que variam de milímetros a metros; e é onde se localiza as mineralizações do Morro 

do Ouro e da Fazenda Lavras.  Já a Serra da Anta é formada por filito cinza a cinza 

claro (clorita-sericita filito) com intercalações de filito carbonoso, metassiltito e 

camadas de quartzito.  
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 A Formação Chapada dos Pilões ocorre à oeste de Paracatu, sendo dividida 

em dois membros: Serra da Urucânia - inferior e Hidrelétrica da Batalha - superior.  

O membro inferior é formado por ritmitos com regulares intercalações de quartzitos e 

filitos carbonosos ricos em sericita, clorita e carbonato. E o membro superior, de 

quartzitos sericíticos com intercalações de ritmito (lentes de quartzo e carbonato 

intercaladas com filito sericíticos) (DARDENNE, 2000).  

  

5.1.3 Contexto econômico 

 

A economia da cidade concentra-se na produção agropecuária, com destaque 

na produção de soja, milho, café, algodão, feijão e criação extensiva de gado nelore; 

e na extração de minérios, onde a cidade possui reservas minerais de calcário, 

chumbo, enxofre, zinco e, principalmente de ouro (PORTAL PARACATU, 2013b).  

Na cidade se localiza a maior mina de ouro do Brasil (no Morro do Ouro) e a 

maior a céu aberto do mundo, em atividade. Este depósito foi descoberto no século 

XVIII, tendo seu auge exploratório no mesmo século. Do fim daquele século até o 

século XIX, considerado exaurido, o ouro foi explorado pelos garimpeiros locais. 

Na década de 80, baseado em pesquisas do grupo inglês Rio Tinto Zinc (atual 

Grupo Rio Tinto), foram encontradas novas reservas, iniciando uma nova mineração 

de ouro, de forma empresarial, no ano de 1987 pela Companhia Rio Paracatu 

(RPM). 

 A extração do minério é efetuada, atualmente, por escarificação com auxílio 

de explosivos, e administrada por uma empresa canadense.  A área de mineração 

compreende uma usina de beneficiamento, uma área para disposição de rejeitos 

minerais, além de infraestrutura superficial (HENDERSON, 2006). 

 

5.2 AMOSTRAGEM 

 

5.2.1 Aparelhagem de amostragem  

 

Foram utilizados amostradores do tipo Hi-Vol, modelo AGVMP101 (para a 

amostragem de MP10) e modelo AGVPTS1 (para amostragem de PTS), ambos da 

Energética Ltda. Estes amostradores de grande volume são de propriedade da 

empresa de mineração que explora o minério de ouro, na região, e operam com uma 



 53 

taxa de vazão de ar de 1,1 m3 min-1 a 1,7 m3 min-1, e utilizam filtros de fibra de vidro 

medindo 10” x 8” (20,3 cm x 25,4 cm).  

 

5.2.2 Área de amostragem 

 

A amostragem foi realizada durante o período de Maio de 2011 a Junho de 

2012, totalizando 14 meses. Assim, tanto contemplando o período de estiagem, 

quanto o chuvoso da área de estudo. Os pontos de amostragem são descritos na 

TABELA 9.  

 

TABELA 9 - Estações e distribuição dos amostradores de MP atmosférico, 

Paracatu-MG 

 

 

 

LOCAL 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

PARÂMETRO 

 

COORDENADA(UTM) 

ALTO DA COLINA 1- Alto da Colina PTS 
299332,000 E 

8096560,000 N 

COPASA 2 - COPASA PTS 
300650,313 E 

8096702,615 N 

DER 3 - DER PTS 
301309,338 E 

8095542,753 N 

UNIÃO 4 - União PTS 
299558,869 E 

8095548,609 N 

SÃO DOMINGOS 5- São Domingos PTS 
302391,054 E 

8097558,705 N 

ARENA 
6 - Arena PTS 298553,000 E 

6 - MP 10 Arena MP 10 8096404,000 N 

BARRAGEM 7 - Barragem PTS 
300317,000 E 

8103144,000 N 

LAGOA SANTO ANTÔNIO 8 - Santo Antônio PTS 
305096,000 E 

8102926,000 N 
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A área de amostragem, e os pontos, são indicados na FIGURA 13. Nesta 

figura pode observar a distribuição espacial dos pontos (em amarelo), a localização 

da região de extração do minério (em azul claro – extração avançada e branco – 

extração recém iniciada ou por iniciar), a área de rejeitos (em azul escuro) e a 

localização da área urbana da cidade. 

 Os pontos, onde se localizaram as estações de amostragem de MP, foram 

condicionais à existência de amostradores, já operantes, no município e sob a 

gestão da empresa mineradora. Os filtros dos amostradores foram cedidos para 

compor o projeto de pesquisas, no qual esta dissertação está vinculada.  

 

 

FIGURA 13 - Distribuição dos pontos de amostragem pela área de estudo, Paracatu-MG. 

 

5.2.3 Amostragem e determinação do material particulado  

 

Foram obtidas, da empresa de mineração, amostras de MP atmosférico de 8 

amostradores de partículas totais em suspensão (PTS) e de 1 amostrador MP10 

(Estação número 6, Arena), distribuídos em 8 pontos de amostragem (estações). De 

cada estação, obteve-se uma amostragem mensal de PTS, com exceção da estação 
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Arena que obteve 1 amostragem PTS e 1 amostragem MP10 mensal. Totalizando 

14 amostragens PTS, por estação, e 14 amostragens MP10 para a estação Arena. 

 A metodologia de tratamento e análise química foi baseada no método EPA – 

Method IO-3.1 (USEPA, 1999).  

Nesta metodologia de amostragem, a determinação do MP se deu, 

inicialmente, pela pesagem dos filtros antes da amostragem: Antes de cada 

pesagem, o filtro foi pré-condicionado, por pelo menos 24 h, em dissecadores que 

mantiveram a temperatura e a umidade, ambiente do laboratório. Em seguida, foi 

feita a coleta do ar ambiente carregado de particulados através dos amostradores 

Hi-Vol. Este MP foi depositando nos filtros de fibra de vidro anteriormente tratados e 

pesados. Passadas as 24 horas de amostragem, os filtros foram retirados e 

transportados até o laboratório, para as análises químicas. Para evitar erros, como 

de manuseio, utilizaram-se recipientes para proteção do filtro (envelopes de papel). 

Destaca-se o fato de que todo esse procedimento descrito até então foi feito pela 

empresa de mineração de ouro. 

 Já no laboratório, localizado no CETEM, realizou-se, primeiramente, o cálculo 

da massa de MP coletado, através da técnica gravimétrica, na qual o filtro foi pesado 

em uma balança eletrônica analítica, com sensibilidade de 0,1 mg. A concentração, 

em massa do particulado amostrado por volume de ar (µg m-3), foi calculada pelo 

quociente entre a massa de particulado, oriundo da diferença entre a massa do filtro 

amostrado e do mesmo filtro antes da amostragem, e o volume total de ar 

amostrado, fornecido pela equipe responsável pela amostragem. 

 

5.3 ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

 

5.3.1 Preparo das amostras  

 

Toda a análise química baseou-se em adaptações ao método EPA – Method 

IO-3.1 (USEPA, 1999), com uso de reagentes nos mais altos graus de pureza, 

conforme descrito por Da Silva et al. (2008).  

Os filtros foram cortados em tiras e, posteriormente, cortados em pedaços 

(entorno de 1 x 1 cm), empilhados e posicionados no fundo de um tubo de centrífuga 

de polipropileno de 50 mL, para ser, então, aferida a sua massa. Em seguida foram 

adicionados 10 mL de mistura ácida (HCl 16,75% e HNO3 5,55%) e a extração d As 



 56 

foi realizada em banho ultrassônico por 3 horas (Unique, potência de 264 W e 

frequência de 25 kHz) a temperatura de 70°C. Após, os tubos com as amostras 

foram arrefecidas a temperatura ambiente. Foram então adicionados 10 mL de água 

ultrapura, purificada por sistema Milli-Q gradiente 5 Elix (Millipore), chegando ao 

volume final de 20 mL.  

Cada tubo foi agitado em agitador tipo vórtex (Phoenix AP-56) e, em seguida, 

centrifugado (centrífuga CELM, modelo LS-3 plus), na velocidade de 3200 rpm por 

30 minutos, para a separação das fases, e colocado em repouso por 16 h (pernoite).  

Após esse repouso, o sobrenadante foi filtrado em membrana de Nylon de 0,45 µm 

de poro e 26 mm de diâmetro da Millipore, à vácuo; para um novo tubo de 

polipropileno de 14 mL. Em seguida, estando pronto para ser analisado, conforme 

demonstrado na FIGURA 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14 - Esquema, em fotos, do procedimento analítico de determinação do As no material 
particulado atmosférico, feito no CETEM. 
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5.3.2 Análise de Arsênio, Ferro, Manganês, Cobre e Cádmio 

 

As amostras foram analisadas para determinação de As por técnica de 

Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES, 

modelo Ultima 2 da Horiba), pelo Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), nas 

condições otimizadas apresentadas na TABELA 10. As soluções de calibração 

foram preparadas, diariamente, por diluição de uma solução 1000 mg L-1 de As da 

Merck.  

O limite de detecção foi calculado, obtendo-se os valores de 7,5 μg L-1 e 0,52 

μg g- 1 para As. Considerando-se o volume de ar amostrado, este valor de limite de 

detecção médio, expresso em concentração de As associado ao MP no ar, é de 0,64 

ng m -3, variando entre 0,44 e 1,16 ng m -3. 

 

TABELA 10 - Condições otimizadas do ICP-OES, modelo Ultima 2 da Horiba 

Potência incidente (kW) 1,2 

Gerador de rádio frequência (MHz) 40 

Vazão do gás do plasma (L min-1) 12 

Vazão de nebulização (L min-1) 0,02 

Pressão de nebulização (bar) 2,5 

Vazão do gás de revestimento (L min-1) 0,2 

Tipo de câmara de aerossol ciclônica 

Tipo de nebulizador concêntrico de vidro 

Tempo de estabilização (s) 15 

Tempo de integração (s) 1 

Tempo de transferência da amostra (s) 20 

Velocidade da bomba (rpm) 24 

Tempo de lavagem 20 

Replicatas 3 

 

Após, os valores foram organizados em planilhas eletrônicas e tratados 

estatisticamente. Os valores médios de As foram utilizados para análise de risco à 

saúde humana, tanto comparando com os limites de concentração de As no ar, 

recomendadas por diferentes organizações internacionais; quanto calculando o 
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número de possíveis casos de câncer, através da unidade de risco definida pela 

WHO. 

 

5.3.3 Exatidão do método 

 

A metodologia de análise foi submetida a um teste de exatidão para verificar 

sua acurácia. Este teste foi o de adição e recuperação com solução padrão e com 

adição de material de referência certificado (MRC), adaptado da USEPA para 

análise de As em MP atmosférico em filtros de fibra de vidro.  

O MRC utilizado foi o SMR NIST 1648a (MP urbano), com valor certificado 

para As de 115,5 ± 3,9 μg g-1. 

Foram utilizados dois filtros para amostradores PTS, das mesmas 

especificações dos utilizados nas amostragens; um branco e o outro, daqueles já 

amostrados.  Para o filtro amostrado foi feita uma duplicata no Laboratório do 

Departamento de Química Analítica da UFF. Do centro do filtro branco, foram 

cortadas três tiras de 1” x 8”, onde à primeira foi adicionado 1 mL de solução padrão 

de As 1 μg Lˉ¹ previamente preparada, e, à segunda, 0,0316 g do material de 

referência certificado (MRC). No filtro amostrado, foram cortadas duas tiras, também 

de 1” x 8”, e foi adicionado 1 mL da mesma solução padrão de As a somente uma 

das tiras.  

A metodologia de preparo e análise dessas amostras de validação foi análoga 

as utilizadas para a determinação de As dos filtros amostrados e já descritas acima. 

Os resultados obtidos encontram-se na TABELA 11. 
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Tabela 11 - Resultados dos Testes de Adição e Recuperação com Solução 

Padrão e Adição de Material de Referência Certificado (MRC) – SMR NIST 

1648a 

Identificação do 

Filtro 

Massa do MRC (g) As (μg L-¹) Recuperação (%) 

Branco  0,002  

Branco + Padrão  0,919 92 

Branco + MRC 0,0316 0,154 84 

Filtro 3022 + Padrão  1,074 102 

Filtro 3022  0,055  

Filtro 3022* (UFF)  0,057  

 

Baseando-se no fato de que os valores de recuperação ideais adotados pela 

USEPA (1999) para filtro branco e filtro amostrado são 80% a 120% e 75% a 125%, 

respectivamente, todos os valores de recuperação estão dentro dos limites ideais 

propostos pela USEPA, comprovando a eficiência do método. Adiciona-se, à 

comprovação da eficiência do método, o fato de que os resultados de As no filtro 

amostrado obtido no CETEM e sua duplicata, analisada no Laboratório do 

Departamento de Química Analítica da UFF, mostraram uma diferença de 3,5%.  

 

5.4 DADOS METEOROLÓGICOS 

 

5.4.1 Estação PCD 

 

A Plataforma de Coleta de Dados (PCD) é uma estação automática que 

coleta medições de parâmetros meteorológicos (FIGURA 15). Esses dados são 

armazenados e depois transmitidos, via satélite. Alguns parâmetros meteorológicos 

medidos por esta estação são: temperatura, umidade relativa do ar, direção e 

velocidade dos ventos, radiação solar, pressão atmosférica e precipitação 

pluviométrica (MAGINA, 1999). Este modelo de estação veio da necessidade de 

coleta regular de dados em regiões remotas ou espalhada por uma área grande, 

sem a necessidade de visitas periódicas de um observador para fazer essa coleta, 

como ocorre numa estação manual convencional.  
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Numa PCD a coleta dos dados meteorológicos é contínua e armazenada na 

memória do aparelho a cada hora. Já a transmissão é feita de 3 em 3 horas por 

satélites do Sistema de Coleta de Dados (SCD). Este sistema é constituído por 

satélites das séries SCD-1, SCD-2 e ARGOS; além das Estações de Recepção de 

Cuiabá (em Mato Grosso) e de Alcântara (no Maranhão), e do Centro de Missão 

Coleta de Dados em Cachoeira Paulista (em São Paulo) (FIGURA 16). Os satélites 

funcionam como uma ponte, retransmitindo os dados da PCD para as estações de 

recepção. Em seguida esses dados são enviados para o Centro de Missão de 

Coleta de Dados onde são processados, armazenados e disponibilizados para o 

usuário, em diversas mídias, normalmente a internet. 

 O horário utilizado pela PCD para a coleta de dados obedece ao 

convencionado pela Organização Meteorológica Mundial, sincronizando-se a Hora 

Universal - Greenwich Mean Time (GMT) (MAGINA, 1999). 

 

 

  

 

FIGURA 15 - Plataforma de coleta de dados (PCD).  
Fonte: INPE, 2013. 
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           FIGURA 16 - Esquema da rede de transmissão dos dados coletados por uma PCD.  
           Fonte: INPE, 2013. 

 

5.4.2 Amostragem 

 

 Os dados meteorológicos utilizados foram obtidos de uma estação 

meteorológica automática – PCD, modelo 555 BRH fabricada pela Handar Inc. Esta 

estação se localiza na região urbana da cidade de Paracatu (longitude -46,88º, 

latitude -17,25º, altura 625 m), e é administrada pelo Centro de Previsão do Tempo e 

Estudos Climáticos (CPTEC), pertencente ao Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), sobre o código de identificação 32505. Os parâmetros medidos 

por esta estação estão discriminados na TABELA 12.  
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TABELA 12 - Parâmetros meteorológicos medidos pela PCD – Paracatu, de 

2004 a 2012 

PARÂMETRO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

 

DESCRIÇÃO DA AMOSTRAGEM 

Direção do Vento  

na Vel. Max. 

oNV 

Valor médio (direção da rajada), a cada 3 

horas, de amostras medidas a cada 3 

segundos.  

Direção do Vento oNV 
Valor a cada 3 horas, calculado da média de  

amostras com 3 segundos de intervalo.  

Precipitação Acumulada mm 

O valor da precipitação é acumulado 

mensalmente com intervalos de 3 horas (o 

acumulador automaticamente é zerado todo 

dia 01 de cada mês).  

Radiação Solar Acumulada MJ m-² 
Valor acumulado a cada 3 horas, de  

amostras de 10 segundos de intervalo.  

Temperatura do Ar oC Valor instantâneo a cada 3 horas 

Temp. Máxima do Ar 

(últimas 24h) 

oC 

Valor a cada 3 horas com a temperatura 

máxima das últimas 24 horas, amostragem a 

cada 1 minuto.  

Temp. Mínima do Ar 

(últimas 24h) 

oC 

Valor a cada 3 horas com a temperatura 

mínima das últimas 24 horas, amostragem a 

cada 1 minuto.  

Umidade Relativa do Ar % Valor instantâneo a cada 3 horas.  

Velocidade do Vento (10 

m) 
m s-1 

Valor a cada 3 horas, calculado da média de  

amostras com 3 segundos de intervalo.  

Vel. Máx. do Vento 

(Rajada) 
m s-1 

Valor máximo (rajada) cada 3 horas, 

amostras cada 3 segundos. 

Fonte: MAGINA, 1999. 
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Obtiveram-se todos os parâmetros medidos pelos sensores desta estação 

através de dados em planilha eletrônica a cada 3 horas, para o período de Janeiro 

de 2004 a Dezembro de 2012. Esses dados foram fornecidos pelo CPTEC. 

 

5.4.3 Série Climatológica PCD – 2004 a 2012 

 

É convencionado o uso da Normal Climatológica como referência ao se 

descrever e utilizar valores de medidas de parâmetros meteorológicos de uma 

região, para uso em estudos e/ou atividades afins. A Normal Climatológica é 

definida, pela OMM e descrito pelo INMET, como sendo 

 

Valores médios calculados para um período relativamente longo e 

uniforme, compreendendo no mínimo três décadas consecutivas e 

padrões climatológicos normais como médias de dados 

climatológicos calculadas para períodos consecutivos de 30 anos. No 

caso de estações para as quais a mais recente Normal Climatológica 

não esteja disponível, seja porque a estação não esteve em 

operação durante o período de 30 anos ou por outra razão qualquer, 

Normais Provisórias podem ser calculadas. Normais Provisórias são 

médias de curto período, baseadas em observações que se 

estendam sobre um período mínimo de 10 anos. (BRASIL, 2009).  

 

Esses valores para a construção da Normal Climatológica são medidos por 

estações convencionais, administradas pelo INMET. Considera-se estação 

meteorológica convencionais, aquelas em que a operação, isto é, a coleta e medida 

dos parâmetros são feitas de modo manual, por observadores meteorológicos. A 

Estação Convencional de Paracatu (latitude -17,22º, longitude -46,88º, altura 711 m), 

foi a responsável pela coleta de dados que viabilizou a elaboração da Normal 

Climatológica do município. Contudo, como os dados coletados de 1974 a 1990, 

abrange o período de 26 anos e, portanto, abaixo do convencionado para uma 

normal climatológica, considera-se a mesma como uma Normal Climatológica 

Provisória.  

Diante do fato de que as Estações Meteorológicas Convencionais são sujeitas 

a uma série de contaminações e erros, em taxa maior do que uma estação 
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automática, e avaliando-se a necessidade de dados mais precisos, tanto em 

períodos de amostragem, quanto em consistência de dados, optou-se pelo uso da 

estação PCD.  

E assim, também, por criar uma série histórica, com os dados desta mesma 

PCD para se constituir como referencial dos dados meteorológicos amostrados nos 

meses correspondentes à amostragem de MP. 

Esta série climatológica foi construída com dados distribuídos na partição de 3 

horas, de precipitação, vento e rajada (velocidade e direção), umidade relativa do ar 

e temperatura. Esses dados foram organizados em planilhas eletrônicas e tratados 

estatisticamente. 

Foram feitas correções nos dados: os parâmetros de direção do vento, que 

estavam na unidade conhecida como “azimute de direção” (ºNV), tiveram seu valor 

dividido pelo fator 10; foram feitas correção do horário GMT para o fuso horário 

adotado no Brasil; e diante da falta de dados em alguns meses, porque não foram 

medidos e ou registrados no banco de dados, utilizou-se o procedimento adotado 

por Miranda e Monat (2003). Esse procedimento sugere a substituição dos dados 

faltantes pela média da série daquele ano correspondente e/ou dados de estação 

correlata na mesma área de coleta da estação correspondente.  

A notação relativa à direção do vento utilizada, neste trabalho, foi a 

cartográfica. Se o vento for originário de Norte, definido como 0º, por exemplo, 

também a sua direção será de 0º. Ventos de Leste, Sul ou Oeste são definidos a 

90º, 180º e 270º, respectivamente, e possuem subdivisões entre seus quadrantes. 

Para a análise, construiu-se rosas dos ventos, geradas pelo programa WRPLOT; 

dividiu-se a circunferência em 16 seções iguais, numeradas no sentido horário, 

correspondendo as diferentes direções do vento conhecidas, como apresentada na 

TABELA 13. 
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TABELA 13 - Seções de direção do vento, utilizadas para análise, neste 

trabalho 

Seção Direção do vento 

(abreviatura) 

Ângulo de vento (º) 

1 Norte (N) [348.75 a 11.25] 

2 Nor – Nordeste (NNE) [11.25 a 33.75] 

3 Nordeste (NE) [33.75 a 56.25] 

4 És – Nordeste (ENE) [56.25 a 78.75] 

5 Leste (E) [78.75 a 101.25] 

6 És – Sudeste (ESSE) [101.25 a 123.75] 

7 Sudeste (SE) [123.75 a 146.25] 

8 Su – Sudeste (SSE) [146.25 a 168.75] 

9 Sul (S) [168.75 a 191.25] 

10 Su – Sudoeste (SSW) [191.25 a 213.75] 

11 Sudoeste (SW) [213.75 a 236.25] 

12 Oés – Sudoeste (WSW) [236.25 a 258.75] 

13 Oeste (W) [258.75 a 281.25] 

14 Oés – Noroeste (WNW) [281.25 a 303.75] 

15 Noroeste (NW) [303.75 a 326.25] 

16 Nor – Noroeste (NNW) [326.35 a 348.75] 

 

A série climatológica utilizada, não se propõe a ser uma “normal 

climatológica” e nem uma normal provisória, mas oferecer um panorama da 

climatologia na região. Para se garantir que essa série não teria grandes 

discrepâncias da normal climatológica adotada para a cidade, e assim, comprometer 

a análise e interpretação dos resultados, aplicaram-se testes de significância, como 

recomendado por Dancey e Reidy (2006). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 DADOS CLIMATOLÓGICOS DO LOCAL 

 

6.1.1 Série Climatológica X Normal Climatológica 

 

Testes estatísticos, ANOVA, foram elaborados para verificar se ocorriam 

diferenças significativas entre a série climatológica PCD do CPTEC e a Normal 

Climatológica do INMET. Nestes testes não foram encontradas diferenças 

significativas nos parâmetros de temperatura do ar (Fobservado = 1,98 < Fcrítico = 4,30); 

precipitação (Fobservado = 0,03 < Fcrítico = 4,30) e umidade relativa do ar (Fobservado = 

3,24 < Fcrítico = 4,30). As FIGURAS 17 a 19 compara esses valores. 

 

 

FIGURA 17 - Temperatura média do Ar comparada entre a Normal Climatológica (1974 a 1990) e a 
Série Climatológica PCD (2004 a 2012), Paracatu-MG. 
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Umidade Relativa do Ar comparada - Normal x PCD
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FIGURA 18 - Precipitação total comparada entre a Normal Climatológica (1974 a1990) e a Série 
Climatológica PCD (2004 a 2012), Paracatu-MG. 

 

FIGURA 19 - Umidade Relativa do Ar média comparada entre a Normal Climatológica (1974 a 1990) 
e a Série Climatológica PCD (2004 a 2012), Paracatu-MG. 

 

6.1.2 Precipitação 

 

Nos dados climatológicos analisados, nota-se que na região de estudo, 

ocorrem duas estações bem definidas. A seca, ou de estiagem, que vai de abril a 

outubro. E a chuvosa, que abrange os meses de novembro a março (FIGURA 20).  
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            FIGURA 20 - Precipitação total mensal média para o período de 2004 a 2012 – Paracatu/MG. 

 

A precipitação total média anual para o local se encontra no valor de 1542 

mm; distribuída em 297 mm no período seco e 1245 mm no período chuvoso.  As 

precipitações totais anuais, para a série, são apresentadas pela TABELA 14. 

No período correspondente ao da amostragem da pesquisa (2011 e 2012), 

aparentemente, apresentou-se uma anormalidade no regime das chuvas em 

especial no ano de 2012: A precipitação total, amostrada pela PCD, para aquele ano 

foi de 41 mm; correspondendo a 97% abaixo da média anual de chuva para a série. 

Observou-se, durante a amostragem dos dados meteorológicos que os meses de 

novembro e dezembro de 2011 não foram coletados pela estação PCD e, assim, 

diante dos valores apresentados em 2012, levantou-se a hipótese de mau 

funcionamento do equipamento. Para se confirmar a hipótese, se comparou com os 

dados de precipitação coletados, para o mesmo período, pela estação convencional 

da cidade, administrada pelo INMET. Verificou-se, que na estação do INMET, os 

valores de precipitação anual foram de 1264 mm, contra 41 da PCD, no ano de 

2012; e 2050mm, contra 1759 mm do ano de 2011. Sendo assim, foram adotados os 

dados de precipitação, da estação convencional do INMET, para os anos de 2011 e 

2012. 

Os meses de abril, maio, julho e agosto, dos anos de 2011 e 2012, tiveram 

valores de precipitação abaixo da média observada para a série (TABELA 15), com 

destaque para os meses de julho e agosto que não apresentaram eventos de 

precipitação nestes 2 anos. 
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TABELA 14 - Precipitação total anual (mm), para o período de 2004 a 2012 – 

Paracatu/MG 

Ano Total (mm) 

2004 1682 

2005 1642 

2006 1596 

2007 1627 

2008 1678 

2009 1217 

2010 1412 

2011 1759 

2012 1264 

 

TABELA 15 - Precipitação total mensal (mm), para o período de 2011 a 2012; e 

média mensal para o período de 2004 a 2012 – Paracatu/MG 

Mês/Ano 2011 2012 Média (2004–2012) 

Jan 
303 377 248 

Fev 
61 93 253 

Mar 
547 114 224 

Abr 
44 13 95 

Mai 
0 20 54 

Jun 
1 33 12 

Jul 
0 0 21 

Ago 
0 0 21 

Set 
0 22 30 

Out 
141 32 70 

Nov 
181 393 199 

Dez 
481 166 354 
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6.1.3 Ventos  

 

A direção predominante do vento, verificada na série PCD, é de norte (N) a 

nordeste (NE), com uma frequência de 99% dos casos (FIGURA 21). Destes, 32% 

estão compreendidos na seção correspondente ao Norte, 54% na seção 

correspondente a nor – nordeste e 13% na seção nordeste. Os outros 1% são casos 

de calmaria ou dados incompletos, onde não é possível verificar a direção do vento. 

Para a velocidade do vento, 40% da frequência encontra-se entre os valores de 2 a 

4 m s-1, seguida da velocidade compreendida entre 0,5 a 2 m s-1, com 28%. 

A velocidade média mensal, para a região está entre 2,8 a 4,4 m s-1, com 

média anual de 3,4 m s-1. O período onde ocorre as maiores velocidades de vento, 

correspondente aos meses secos (TABELA 16), e o horário com maiores 

velocidades é o compreendido entre 12 a 15 h (FIGURA 22). 
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FIGURA 21 - Rosa dos ventos, com direção e velocidade do vento, para o período de 2004 a 2012 – 
Paracatu/MG. 
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TABELA 16 - Média mensal de velocidade do vento (m s-1), para o período de 

2004 a 2012 – Paracatu/MG 

 

 

 

 

FIGURA 22 - Velocidade média horária
 
(para o intervalo de 3 horas) do vento para o período de 2004 

a 2012 – Paracatu/MG.  

 

As rajadas (velocidade máxima do vento), apresentaram velocidade média de 

9,6 m s-1, com de ventos de velocidade de até 50 m s-1 (FIGURA 23). O horário em 

Mês 

 

Média 

(m.s-1) 

Jan 3,3 

Fev 3,2 

Mar 3,0 

Abr 3,0 

Mai 3,0 

Jun 3,2 

Jul 3,5 

Ago 4,0 

Set 4,2 

Out 4,0 

Nov 3,5 

Dez 3,2 
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que ocorrem as maiores velocidades de rajada é o compreendido entre 12 às 18h 

(FIGURA 24).   

 

 

 

FIGURA 23 - Rosa dos ventos de direção e velocidade máxima (rajada) do vento, para o período de 
2004 a 2012 – Paracatu/MG. 
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FIGURA 24 - Velocidade máxima (rajada) média horária (para o intervalo de 3 horas) do vento para o 
período de 2004 a 2012 – Paracatu/MG. 

 

O vento mantém uma relação direta com a suspensão, ressuspensão, 

dispersão e sua velocidade dos particulados no ar. Considerando que numa rajada o 

tempo de duração do ar em movimento é menor, a suspensão/ressuspensão do 

particulado também será menor, promovendo um menor tempo de exposição do MP 

mas uma maior dispersão. Nos episódios de vento médio, esta exposição do 

material particulado é mais longa e estável, causando uma menor dispersão deste 

material suspenso/ressuspenso (BEVERLAND et al., 1998). Considerando que nos 

meses secos, no horário de 12 a 15 h, os ventos possuem maior velocidade média, 

este período apresenta-se como o mais provável a uma maior exposição de MP para 

a atmosfera. 

 

6.1.4 Outros parâmetros meteorológicos  

 

A temperatura média mensal do ar na região varia de 17 °C a 24 °C, com 

média anual de 21,3 °C. As médias anuais, para o período de 2004 a 2012, de 

temperatura do ar se encontram na TABELA 17. 
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TABELA 17 - Média anual da temperatura do ar (ºC), para o período de 2004 a 

2012 – Paracatu/MG 

Ano Média (ºC) 

2004 21,1 

2005 21,5 

2006 21,2 

2007 21,2 

2008 21,1 

2009 21,7 

2010 21,0 

2011 21,0 

2012 21,8 

 

Para o período de amostragem, a temperatura do ar média foi de 21 ºC no 

ano de 2011 e 21,8 ºC no ano de 2012, sendo o ano de 2012 o mais quente do 

período. Não se verifica variação significativa de temperatura entre os meses 

(FIGURA 25), característico do clima da região.  

 FIGURA 25 - Temperatura média do ar mensal para o período de 2004 a 2012 – Paracatu/MG. 
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A umidade relativa do ar teve uma média anual de 80%, para a série. Para o 

período seco, a média se encontra em 76% e no chuvoso, em 85%. As médias 

mensais e anuais podem ser verificadas na FIGURA 26 e TABELA 18, 

respectivamente. Não se verificou variabilidade significativa da umidade entre as 

médias mensais, com máxima e mínima de 90 e 65%, respectivamente, e nem para 

o período de amostragem. 

Umidade média mensal de 2004-2012 
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FIGURA 26 - Umidade relativa do ar média mensal para o período de 2004 a 2012 – Paracatu/MG. 

 

TABELA 18 - Média anual para umidade relativa do ar (%), para o período de 

2004 a 2012 – Paracatu/MG 

Ano Média (%) 

2004 81 

2005 81 

2006 82 

2007 78 

2008 79 

2009 82 

2010 79 

2011 80 

2012 77 
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Diante deste quadro, para a área e período de amostragem, os parâmetros 

que apresentam grande variação sazonal e influenciam sobre as variações sazonais 

dos materiais particulados atmosféricos são a precipitação e o vento.  

 

6.2 MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO  

 

6.2.1 Variabilidade espacial  

 

A região de Paracatu apresentou, no período estudado, uma concentração 

média de PTS igual a 38,8 µg m-3, com valores variando entre 6,0 a 118 µg m-3. As 

Estações Santo Antônio e São Domingos apresentaram, respectivamente, o maior e 

menor valor de concentração média de PTS (TABELA 19). As concentrações médias 

de PTS decresceram na seguinte ordem: Santo Antônio (8) > Arena (6) > Alta da 

Colina (1) > Copasa (2)> Der (3) > União (4) > Barragem (7) > São Domingos (5), 

conforme demonstrado na FIGURA 27.  

 

 

TABELA 19 - Concentração de PTS (µg m-3) por estação de amostragem no 

período de maio de 2011 a junho de 2012 – Paracatu/MG 

ESTAÇÃO  MÉDIA MEDIANA MÁXIMO MÍNIMO DESVIO 

PADRÃO 

1 – Alto da Colina 40,1 33,6 114,6 6,0 32,7 

2 – Copasa 38,9 34,5 91,7 8,8 22,6 

3 – Der 38,9 33,5 88,6 6,1 24,2 

4 – União 33,3 21,5 91,0 8,2 27,0 

5 – São Domingos 30,5 26,5 95,4 6,2 23,6 

6 – Arena 47,5 42,5 118,3 8,1 34,6 

7 – Barragem 31,4 20,4 82,6 7,5 23,7 

8 – Santo Antônio 50,0 36,1 116,8 8,8 38,2 
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FIGURA 27 - Concentração média de PTS, por estação de amostragem – de Maio de 2011 a Junho 
de 2012 – Paracatu/MG. 

 

As estações com maiores médias de concentração de PTS foram as estações 

Santo Antonio (8) e Arena (6). Alto da Colina (1), COPASA (2) e DER (3) 

apresentaram valores muito próximos.  

As estações Alto da Colina, Copasa, União (4) e Arena são estações que se 

localizam mais próximas à área atual de mineração de ouro, e podem estar sendo 

influenciadas pelas explosões diárias que ocorrem nesta área. Destas, Alto da 

Colina, União e Arena sofrem influência diretamente dos ventos, pois estão no raio 

de direção do mesmo, em relação à área de mineração (FIGURA 28). 

A estação Santo Antônio se apresenta como aquela com maior concentração 

de PTS, mesmo se localizando a nordeste da área com atividade de mineração 

(possível maior fonte de PTS) e não sendo influenciado pela a ação de transporte de 

MP pelo vento. Contudo, sua localização é próxima à rodovia BR-041 e cercada por 

estradas não pavimentadas. Considera-se, provavelmente, que grande parte desse 

material amostrado seja proveniente da suspensão provocada pela passagem de 
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veículos, tanto na estrada, quanto na propriedade pertencente à mineração, pois há 

um intenso tráfego de caminhões (FIGURA 29). 

 

 

FIGURA 28 - Rosa dos ventos de direção e velocidade do vento sobreposta ao mapa de distribuição 
das estações de amostragem, para o período de 2004 a 2012 – Paracatu/MG. 
 

FIGURA 29 - Imagem de satélite da localização da Estação 8 – Santo Antônio – Paracatu/MG. 
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Estatisticamente, não se verificou diferenças significativas entre as estações 

de amostragem (Fobservado= 0,9 < Fcrítico= 2,1), e verificou-se alta correlação entre 

todas as estações, com coeficientes de correlação linear variando de r = 0,74 (Santo 

Antônio - 8 e Alto da Colina - 1) até r = 0,96 (Barragem - 7 e União - 4).  

Considerando que as estações estão espalhadas pela área de estudo e sobre 

diferentes ou nenhuma influência da área de mineração. Pode-se afirmar que a área 

de mineração não seria a principal fonte de material PTS. 

 

6.2.2 Variabilidade sazonal 

 

Os maiores valores de concentração de PTS encontram-se no período seco 

(abril a outubro), quando a média aritmética, para todas as estações, foi de 52 µg m-

3 (n = 72) contra 15 µg m-3 no período chuvoso (n = 40). Os meses de setembro e 

novembro de 2011 foram os meses com maior e menor concentração média de PTS 

(98,7 e 9,7 µg m-3), como mostra a TABELA 20. O período seco correspondeu a 

84% da massa total amostrada.  

A relação entre concentração de PTS e pluviosidade da região ocorreu de 

forma inversa (FIGURA 30), o que era esperado conforme a literatura. Mas não 

ocorreu de forma diretamente inversa, visto que o mês com maior valor médio de 

concentração no PTS (setembro de 2011) não foi o mesmo mês que teve a menor 

precipitação registrada (julho e agosto de 2011). Fatores como a dinâmica das 

emissões desse PTS, visto que a regularidade das explosões ocorrentes na área de 

mineração foi modificada ao longo do período de amostragem, e condições 

meteorológicas, como regime de precipitação e ventos, podem ter influenciado.  
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TABELA 20 - Concentração de PTS – amostragem por 24 h, Paracatu/MG 

ESTAÇÃO MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 ABR/12 MAI/12 JUN/12 

ALTO  

DA COLINA 

37,8 39,4 114,5 61,0 104,9 17,5 11,6 20,5 18,6 23,0 6,0 38,9 34,8 32,4 

COPASA 49,3 58,2 62,9 50,7 91,6 21,3 12,3 24,1 18,8 34,1 8,8 33,5 34,9 44,4 

DER 51,5 47,3 65,6 65,3 88,5 17,3 6,1 19,9 16,9 24,6 16,7 32,6 34,3 58,0 

UNIÃO 32,6 33,6 72,2 79,6 91,0 23,5 8,2 18,6 18,7 23,5 8,2 18,6 18,7 19,6 

SÃO  

DOMINGOS 

32,8 31,1 53,9 50,0 95,4 33,1 6,2 11,6 10,3 15,9 10,0 23,5 27,2 25,8 

ARENA 72,4 62,6 82,1 94,8 118,3 37,2 14,0 19,0 10,6 12,8 8,1 36,7 47,9 48,4 

BARRAGEM 37,8 42,5 54,5 71,3 82,6 32,2 10,2 12,0 7,5 15,7 14,8 22,3 16,9 18,5 

SANTO 

 ANTÔNIO 

70,3 109,2 78,1 102,4 116,8 37,6 8,8 12,4 12,4 34,5 20,8 34,5 19,0 42,7 

MÉDIA 48,1 53,0 73,0 71,9 98,6 27,5 9,7 17,3 14,2 23,0 11,7 30,1 29,2 36,2 

DESVIO 

 PADRÃO 

15,9 25,2 19,6 19,3 13,3 8,5 2,9 4,7 4,5 8,2 5,2 7,5 10,7 14,4 

MÁXIMO 72,4 109,2 114,5 102,4 118,3 37,6 14,0 24,1 18,8 34,5 20,8 38,9 47,9 58,0 

MÍNIMO 32,6 31,1 53,9 50,0  82,6 17,3 6,1 11,6 7,5 12,8 6,0 18,6 17,0 18,5 

MEDIANA 43,6 44,9 68,9 68,3 93,5 27,8 9,5 18,8 14,7 23,2 9,4 33,0 30,8 37,6 

Valor de referência: Padrão Primário= 240 µg m
-3 

e Padrão Secundário= 150 µg m
-3

 (CONAMA, 1990) 

 

 

FIGURA 30 - Concentração média de MP e Pluviosidade amostradas, para a área de estudo – 
Paracatu/MG. 
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Os valores de concentração de PTS amostrado se encontraram dentro dos 

limites definidos pelo CONAMA (1990) (TABELA 21).  

 

 

TABELA 21 -  Média geométrica de concentração de PTS – amostragem anual, 

Paracatu/MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Valor de referência: Padrão Primário= 80 µg m
-3 

e Padrão Secundário= 60 µg m
-3

 (CONAMA, 1990). 

 

6.2.3 Partículas inaláveis (MP10) na Estação Arena (6) 

 

O MP10 amostrado, no período de maio de 2011 a junho de 2012, apresentou 

uma concentração média e desvio padrão de 25,6 ± 18,2 µg m-3, variando de 4,1 a 

68,4 µg m-3. Os maiores valores de concentração de MP10 também foram 

verificados no período seco (média de 34 µg m-3), correspondendo a 85 % do total 

de massa amostrado (FIGURA 31). Em média, a concentração de MP10 

correspondeu a aproximadamente 50% do PTS. 

A distribuição sazonal assemelha-se ao do PTS, e sua relação com a 

pluviosidade também é inversa, como observado na FIGURA 32. Entre o PTS e o 

MP10, observou-se uma forte correlação (r=0,94), apresentada na FIGURA 33. 

 

ESTAÇÃO MÉDIA GEOMÉTRICA ANUAL (µg m-3) 

1 – Alto da Colina 30,2 

2 – Copasa 32,6 

3 – Der 31,3 

4 – União 25,5 

5 – São Domingos 23,6 

6 – Arena 34,8 

7 – Barragem 24,3 

8 – Santo Antônio 36,5 
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  FIGURA 31 - Concentração de MP10 na estação Arena (n = 14 dias), Paracatu/MG.  
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FIGURA 32 - Concentração de MP10 e Pluviosidade amostradas, para a área de estudo – 
Paracatu/MG. 
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FIGURA 33 - Correlação entre as concentrações de PTS e MP10, de maio de 2011 a junho de 2012, 
da estação Arena (n= 11) – Paracatu/MG. 
 

6.3 CONCENTRAÇÕES DE ARSÊNIO NO PTS 

 

6.3.1 Variabilidade espacial 

 

A concentração média de As associada ao PTS, para o período de maio de 

2011 a junho de 2012, foi de 5,7 ng m-3 variando entre < 0,64 ng m-3 e 18,8 ng m-3. A 

estação Arena (6) apresentou a maior concentração média de As (10,2 ng m-3, n = 

12) entre as estações analisadas (TABELA 22). As concentrações médias de As, 

decresceram da seguinte ordem: Arena (6) > Alto da Colina (1) > União (4) > Der (3) 

e São Domingos (5) > Copasa (2) > Santo Antônio (8) > Barragem (7) (FIGURA 34). 

 As estações com maiores concentrações médias de As no período estudado 

(estações 6, 1 e 4) se localizam numa área próximas à mineração de ouro e na 

direção do transporte de poluentes pelo vento predominante da região. 

Considerando que a direção e velocidade do vento são fatores que influenciam o 

processo de dispersão dos particulados poluentes (BEVERLAND et al., 1998), essas 

estações teriam seus maiores valores explicados. 

Essas 3 estações trianguladas formam um perímetro de 3 Km e área de 0,36 

Km2 (FIGURA 35). A concentração média nesta área triangulada foi de 7,7 ± 4,8 ng 

m-3, valor superior à média de toda a área de estudo. Esta área se encontra a oeste 
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da região habitada da cidade, logo encontra-se fora do raio de influência do 

transporte de poluentes pelo vento. Assim, mesmo sendo o perímetro de maior 

concentração média de As da área de estudo, não apresenta risco direto de 

exposição às áreas habitadas.  

 

TABELA 22 - Concentração de As no PTS, por estação de amostragem, 

no período de maio de 2011 a junho de 2012, em Paracatu/MG 

 ESTAÇÃO  MÉDIA MEDIANA MÁXIMO MÍNIMO DESVIO 

PADRÃO 

1 – Alto da Colina 7,2 5,7 18,8 0,7 5,4 

2 – Copasa 3,8 3,8 5,7 2,7 0,9 

3 – Der 4,4 4,2 9,0 1,6 2,0 

4 – União 5,7 6,5 9,8 1,8 2,5 

5 – São Domingos 4,4 4,5 7,1 0,7 1,9 

6 – Arena 10,2 10,4 17,5 2,9 5,3 

7 – Barragem < LD < LD < LD < LD < LD 

8 – Santo Antônio 2,9 2,5 5,4 0,9 1,4 

LD = 0,64 ng m
-3 

 

 

FIGURA 34 - Concentração média de As em PTS, por estação de amostragem, de maio de 2011 a 
junho de 2012 – Paracatu/MG. LD = 0,64 ng m

-3
. 
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FIGURA 35 - Imagem de satélite da localização das Estações Arena (6), Alto da Colina (1) e União 
(4) – Paracatu/MG. 

 

Estatisticamente, diferenças significativas foram encontradas entre as 

estações (Fobservado = 4,5 > Fcrítico = 2,2), o esperado vista a distribuição das estações, 

na área de estudo. Verificou-se forte correlação direta (r= 0,87), entre as 

concentrações das estações Alto da Colina (1) e Arena (6) (FIGURA 36). Já 

esperado pelo fato das duas estações serem as mais próximas à área de mineração, 

em relação à direção do vento predominante da região. Sendo assim, mais 

influenciadas, em sua amostragem, pelo PTS proveniente da mesma. 
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FIGURA 36 - Correlação entre os dados de concentração de As (ng m
-3

) no PTS, de maio de 2011 a 
junho de 2012, das estações Alto da Colina e Arena (n = 9) – Paracatu/MG. 

 

 

6.3.2 Variabilidade sazonal 

 

No período de maio a setembro, ocorreram as maiores concentrações médias 

de As na região (FIGURA 37), o que correspondeu ao período seco, com maior valor 

médio no mês de Julho (12,2 ng m-3). Já no período de outubro a abril, 

correspondendo ao período chuvoso, ocorreram as menores concentrações médias 

de As, com menor valor médio detectável no mês de Janeiro (1,7 ng m-3) (TABELA 

23). A concentração média, para todas as estações, no período seco (abril a 

outubro), foi de 6,8 ng m-3, enquanto que no período chuvoso foi de 3,6 ng m-3.  

As maiores concentrações tanto de PTS, quanto de concentração de As em 

PTS, corresponderam ao período seco. No período seco, comumente, ocorre 

aumento da velocidade do vento e falta de precipitação. Essa dinâmica atmosférica 

impossibilita a “lavagem da atmosfera” e favorece a ressuspensão do MP, 

explicando o aumento da concentração de As no PTS amostrado nos meses secos.  

A relação entre pluviosidade e concentração de As são verificadas na 

FIGURA 38. Como na relação entre pluviosidade e concentração de PTS, não 

ocorreu correspondência exata nos meses de maior e menor concentração.  
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TABELA 23 - Concentração de As no PTS, por período de amostragem – de 

Maio de 2011 a Junho de 2012 – Paracatu/MG  

MÊS DE AMOSTRAGEM MÉDIA MEDIANA MÁXIMO MÍNIMO DESVIO PADRÃO 

MAI-11 5,5 4,4 10,4 2,1 3,8 

JUN -11 11,0 11,0 16,5 5,4 5,9 

JUL-11 12,2 11,9 18,8 6,2 7,7 

AGO-11 7,8 7,0 14,0 2,5 5,8 

SET-11 7,8 4,7 17,5 3,1 6,3 

OUT-11 3,6 4,1 5,4 0,9 2,4 

NOV-11 2,0 2,0 2,0 2,0 0,7 

DEZ-12 3,4 3,4 5,7 0,7 2,2 

JAN-12 1,7 1,7 2,8 0,7 1,1 

FEV-12 5,3 4,8 8,8 3,7 2,9 

MAR-12 3,8 3,8 6,5 2,9 1,8 

ABR-12 5,3 4,5 10,5 2,3 3,1 

MAI-12 6,1 6,4 7,1 4,6 3,0 

JUN-12 5,8 5,7 9,0 2,4 3,4 

LD = 0,64 ng m
-3 

 

 

 

FIGURA 37 - Concentração de As no PTS, por período de amostragem – de maio de 2011 a junho de 
2012 – Paracatu/MG. 
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FIGURA 38 - Concentração média de AS no PTS e Pluviosidade, amostradas para toda a área 
amostrada, de Maio de 2011 a Junho 2012 – Paracatu/MG. 

 

A distribuição sazonal por estação manteve a correspondência com a 

distribuição observada para toda a área de amostragem, isto é, as concentrações 

maiores corresponderam ao período de estiagem de chuva (seco) e vice-versa. 

Observaram-se diferenças significativas, estatisticamente, entre os meses 

amostrados (Fobservado= 2,7 > Fcrítico= 1,9). 
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FIGURA 39 - Concentração de As em PTS, por estação de amostragem – de Maio de 2011 a Junho 
de 2012 – Paracatu/MG. 

 

Para cada filtro amostrado, além do As, foram analisados os metais ferro (Fe), 

cádmio (Cd), cobre (Cu) e manganês (Mn). Diante desses dados, para cada estação 

amostrada com concentrações de As detectáveis, calculou-se a correlação entre o 

As e esses metais. 

No PTS verificou-se que das 7 estações amostradas, Alto da Colina (r = 0,88), 

União (r = 0,75) e Arena (r = 0,76) tiveram forte correlação com o Fe, e a estação 

DER apresentou correlação significativa com o Cu (r = 0,68). As outras estações não 

apresentaram nenhuma correlação alta com nenhum dos metais (FIGURA 40). 

Suponha-se que a relação entre o As no PTS e o mineral arsenopirita, 

presentes na área de mineração de ouro (SMEDLEY; KINNIBURGH, 2002), seja 

confirmada pelo fato das estações mais próximas ao depósito, atualmente conhecido 

e explorado, de ouro sejam as que tenham maiores correlações com o Fe, presente 

nesse mineral.  
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FIGURA 40 - Correlação entre as concentrações de As e Fe, Cu e Mn, no PTS, de maio de 2011 a 
junho de 2012– Paracatu/MG. 

 

6.4 CONCENTRAÇÕES DE ARSÊNIO EM MP10 DA ESTAÇÃO ARENA 

 

 A concentração de As em MP10 teve uma média de 4,4 ng m-3, sendo que o 

MP10 correspondeu a 29% da concentração de As no PTS para a mesma estação. 

A relação entre o As no MP10 e a pluviosidade, ilustrada pela FIGURA 41, é inversa. 

A distribuição sazonal se assemelha a encontrada no PTS, com os meses de agosto 

a novembro, os de maiores concentrações encontradas (FIGURA 42).  

Testes estatísticos foram feitos para verificar a relação entre as diferentes 

dimensões de MP, na estação Arena. Verificou-se forte correlação (r = 0,81) entre as 

amostragens PTS e MP10, e apresentado na FIGURA 43.  

Deve-se considerar que das 14 amostragens feitas, em cada dimensão de 

tamanho de MP, somente 11 puderam ser consideradas para fins estatísticos, por 

terem a mesma data de amostragem. Contudo a forte correlação pode confirmar, 

devido ao fato de ambos estarem localizadas no mesmo ponto, que a direção do 
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vento predominantes e a proximidade com a área de mineração, influenciam nas 

concentrações tanto no PTS, quanto no MP10. 

 

 

FIGURA 41 - Concentração de As em MP10 e Pluviosidade, amostrada para toda a área de estudo, 
de maio de 2011 a junho 2012 – Paracatu/MG. 
 

 

 

[As] no MP10 - Paracatu-MG

3,7

9,4

12,4

3,5 3,2
1,7 1,7

7,4

4,3 4,9 4,4 4,8

< LD < LD
0

5

10

15

20

m
ai

/1
1

ju
n/

11

ju
l/1

1

ag
o/

11

se
t/1

1

ou
t/1

1

no
v/
11

de
z/
11

ja
n/

12

fe
v/

12

m
ar

/1
2

ab
r/1

2

m
ai

/1
2

ju
n/

12

[A
s

] 
n

g
 m

-3

FIGURA 42 - Concentração de As no MP10, por período de amostragem – de Maio de 2011 a Junho 
de 2012 – Paracatu/MG.  
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FIGURA 43 - Correlação entre as concentrações de As no PTS e MP10, de maio de 2011 a junho de 
2012, da estação Arena (n= 7) – Paracatu/MG. 

 

Os teores de As no MP10 apresentaram uma correlação com Fe de r = 0,64, 

um valor menor do que as correlações encontradas nas estações PTS. As 

correlações com os metais Cu (r = -0,23), Mn (r = 0,11) e Cd (r = 0,52), juntamente 

com a do Fe são apresentadas pela FIGURA 44. Acredita-se que o MP de ferro seja, 

em sua maioria, de fração grossa. Sendo pouco amostrados em MP10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

FIGURA 44 - Correlação entre o As, no MP10, e Fe, Cu, Cd e Mn, na estação Arena, no período de 
maio de 2011 a junho de 2012 – Paracatu/MG. 

 

6.5 CONCENTRAÇÕES DE ARSÊNIO PARTICULADO NO AR E RISCO À SAÚDE 

HUMANA 

 

Em áreas rurais, na Europa, os teores médios de As se encontram entre 1 a 4 

ng m-3, enquanto que em áreas urbanas o valor é de 5 a 7 ng m-3 (EC, 2000).  

Trabalhos em outras partes do mundo, também quantificaram o As em suspensão 

na atmosfera, tanto no PTS (TABELA 24) quanto no MP10 (TABELA 25).  

Na cidade de Yellowknife, noroeste do Canadá, a the Giant Mine foi uma mina 

de ouro que existiu por mais de 50 anos, encerrando suas operações em 2004. 

Durante o processo de torrefação do minério arsenopirita para a obtenção de ouro, 

trióxido de arsênio era formado e emitido para a atmosfera, numa taxa de emissão 

de até 300 Kg dia-1. Até hoje, resíduos de trióxido de arsênio estão armazenados em 

câmaras subterrâneas. A concentração média de As no PTS, encontrada foi de 2 a 

33 ng m-3 para amostragens de 24 horas (WANG; MULLIGAN, 2006). 
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No Brasil, a concentração média encontrada, em área industrial e urbana, na 

cidade de Salvador, foi de 0,03 - 31 ng m-3 (SOUZA, 2011).  A amostragem, nesse 

estudo, foi feita em diferentes pontos, sob influência de indústrias, distribuídas em 

atividades químicas, petroquímicas, metalúrgicas, mecânicas, farmacêuticas, 

automobilísticas, entre outras.  

 

TABELA 24 - Concentrações de As no PTS encontradas  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Urbano: região com fluxo intenso de veículos. 
         Industrial: região com indústrias, consideradas fontes poluidoras pelas referências. 

 
 

TABELA 25 - Concentrações de As no MP10 encontradas 

Local [As] (ng m-3) Ambiente Referência 

Sevilha, 
Espanha 

3,4 Urbano e 
industrial 

Alvarez et al, 
2004 

Huelva, 
Espanha 

1,3 – 79,8 Industrial Rodas et al, 
2012 

Wuhan, 
China 

46,9 Urbano e 
industrial 

Duan & Tan, 
2013 

Esta pesquisa 4,4   

 

No Brasil, não há padrões ou limites de concentração para As em MP, tanto 

para PTS quanto para MP10. Para avaliação de riscos ambientais à saúde humana 

por exposição ao As na atmosfera, via inalação para efeitos cancerígenos, 

apresentam-se valores limites, estabelecidos por diferentes agências e organizações 

internacionais (TABELA 26).  

 

 

Local [As] (ng m-3) Ambiente Referência 

Beijing 30 – 310 Urbano e 
industrial 

Yang et al, 
2012 

Yellowknife, 
NT, Canadá 

2 - 33 Mineração de 
ouro 

Wang & 
Mulligan, 
2006 

Windsor, On, 
Canadá 

0,1 - 16 Urbano Wang & 
Mulligan, 
2006 

Recôncavo 
Baiano, 
Bahia, Brasil 

0,03 - 31 Urbano e 
industrial 

Souza, 2011 

Esta pesquisa 5,7   
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TABELA 26 - Limites de Concentração de As no ar, para riscos à saúde 

REFERÊNCIA LIMITE (ng m-3) 

 

IRIS/EPA (ASTDR,2007) 

 

2,0 

 

EC (2000) 

 

6,0 

Média anual para o incremento de casos de câncer para cada 100 mil pessoas, expostas por toda a 
vida (75 anos, 365 dias por ano). 

 

A concentração média de As no PTS (5,7 ng m-3) encontra-se dentro dos 

valores verificados para a área urbana na Europa e Brasil, mas acima do 

recomendado para prevenir riscos à saúde humana, conforme preconizado pela 

EPA.  

Das 8 estações de amostragem PTS, todas ultrapassaram os limites 

propostos pela EPA. Somente as estações ALTO DA COLINA e ARENA 

ultrapassaram todos os limites apresentados (FIGURA 45). Considerando a 

localização das estações, e fatores como direção do vento e proximidade da fonte 

de emissão do MP, procede as relações apresentadas. Importante lembrar que a 

estação 7 só teve valores abaixo do limite de detecção (LD < 0,64 ng m-3). 

Os resultados mostram, também, que a média de As no MP10 verificada (4,4 

ng m-3), está acima dos limites propostos pela EPA.  
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FIGURA 45 - Concentração média de As no PTS, por estação de amostragem e limites de risco à 
saúde propostos – de maio de 2011 a julho de 2012 – Paracatu/MG. LD< 0,64 ng m

-3
. 

 

A WHO define uma unidade de risco de 1,5 x 10-3 casos de câncer por µg m-3 

de As no ar, para uma população de 100 mil pessoas em exposição por toda a vida 

(70 anos). Ao estimar os possíveis casos de câncer para toda a cidade de Paracatu, 

para concentrações de As no PTS, obteve-se o índice de 0,91 casos para o período 

seco (6,8 ng As m-3), 0,48 casos para o período chuvoso no PTS (0,48 ng As m-3) e 

0,76 casos para o período total de amostragem (5,7 ng As m-3).   
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7  CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto neste trabalho conclui-se que no período de amostragem, 

com menor precipitação e maior velocidade média do vento, ocorreram as maiores 

concentrações de MP e As. O horário de maiores velocidades médias do vento foi o 

intervalo de 12 a 15h, neste, a exposição ao MP é maior, com maior risco de 

contaminação. Recomenda-se reduzir as atividades que emitissem MP para a 

atmosfera, neste horário. 

A direção do vento predominante da área de estudo, durante o período de 

2004 a 2012, foi o de norte a nordeste (99% de freqüência). Essa direção do vento, 

quase que exclusiva, na área se constitui como excepcional e dependeria de outros 

estudos específicos da dinâmica atmosférica da região.  

Estudos do perfil vertical da temperatura atmosférica teriam sido de grande 

auxílio para a identificação de casos de inversão térmica, mas não foi possível, já 

que os órgãos, que normalmente, fazem essa medição, como a aeronáutica, não o 

faz na cidade. Também seria ideal, para futuras pesquisas análogas a esta, que uma 

estação meteorológica fosse instalada mais próxima à área de estudo. 

A concentração de PTS média calculada para o período de amostragem foi de 

38,8 µg m-3, com valores amostrado de 6,0 a 118,3 µg m-3. Sendo que a estação 

com maior concentração de PTS (Santo Antônio) não se localiza no raio de 

influência da mineração de ouro ou da trajetória do vento, mas se localiza no raio de 

influência de estradas com circulação intensa de veículos.  

A concentração média de As calculada para o período de amostragem, no 

PTS, foi de 5,7 ng m-³, com valores máximos de 18,8 ng m-3 e mínimo de 0,7 ng m-3. 

As estações, Alto da Colina, União e Arena, aquelas com maiores valores médios de 

concentração de As no período estudado, se localizam abaixo da área atual de 

exploração de ouro, onde ocorre explosão diária, em relação à trajetória do vento. 

Confirmando, assim, que a proximidade da possível fonte de emissão e direção do 

vento, são determinantes na variabilidade da concentração de As no MP. Estas 3 

estações formam entre si uma área com concentração no PTS média de 7,7 ng As 

m-3, concentração maior que a média da cidade. Esta área fica a oeste da região 

habitada, não interferindo diretamente na exposição desta região ao As. Contudo 

não se recomenda construções habitáveis para esta área, sobre risco de alta 

exposição de As inalável.  
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 A concentração média de As no MP10 da estação Arena foi de 4,4 ng m-3, 

com valores máximos amostrado de 12,4 ng m-3 e mínimo de 1,7 ng m-3. Em média, 

a concentração de As no MP10 correspondeu a aproximadamente 29% da 

concentração no PTS. Contudo não há como generalizar o valor de 29%, como 

referência a todos os pontos de amostragem, pois ocorreram amostragens de MP10 

somente em um ponto. Seria interessante que se ampliasse a rede de pontos de 

amostragens de MP10, permitindo, uma melhor caracterização do As. 

É de conhecimento que partículas menores são mais danosas à saúde 

humana. Amostragens de partículas menores, como o MP2,5, seriam de extrema 

importância na caracterização do As no MP atmosférico. A especiação do As 

também acrescentaria à caracterização, visto que há espécies deste elemento mais 

tóxicas. 

A concentração média de As se encontra dentro do observado, para áreas 

urbanas, mas acima do recomendado para prevenção de riscos de efeitos 

cancerígenos à saúde humana, em ambas as dimensões de material particulado, 

pela WHO e a IRIS/EPA. Para a unidade de risco ao câncer, definida pela WHO, não 

ocorreriam casos de câncer com as concentrações médias de As no PTS para a 

cidade, em qualquer período estudado. Contudo, uma melhor avaliação de risco 

dependeria de um maior série de dados, tanto no aspecto de maior rede de pontos 

de amostragem quanto de mais meses de amostragem. 

Independente das conclusões, recomenda-se buscar mecanismos e métodos 

que reduzam as emissão de MP, contaminado pelo As, ou minimamente a mitiguem, 

para fins de melhoria à qualidade de vida. 
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9 ANEXOS 

 

ANEXO 1: Tabela de faixas de velocidades do vento, relacionadas a direção do 

vento, e frequência para o período de 2004 a 2012 – Paracatu/MG, gerada pelo 

WRPLOT. 

 

Direção (º) / Velocidade 

(ms-1) 

 0,5 -  

2,0 

 2,0 -  

4,0 

 4,0 -  

6,0 

 6,0 -  

9,0 

 9,0 - 

12,0 >= 12,0 

Total 

(%) 

351 - 9 4,4 7,7 8,6 8,9 2,1 0,1 31,8 

9 - 27 17,8 28,3 5,5 2,3 0,5 0,0 54,4 

27 - 45 5,7 4,6 1,6 0,9 0,2 0,0 13,0 

45 - 63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

63 - 81 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

81 - 99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99 - 117 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

117 - 135 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

135 - 153 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

153 - 171 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

171 - 189 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

189 - 207 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

207 - 225 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

225 - 243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

243 - 261 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

261 - 279 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

279 - 297 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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297 - 315 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

315 - 333 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

333 - 351 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sub-Total 27,8 40,6 15,7 12,1 2,8 0,2 99,2 

Calmaria       0,7 

Dado 

Incompleto/Desaparecido       0,1 

Total       100 
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ANEXO 2: 

Tabela de faixas de velocidades máximas do vento, relacionadas a direção do vento, 

e frequência para o período de 2004 a 2012 – Paracatu/MG, gerada pelo WRPLOT. 

Direção (º) / Velocidade 

(ms-1) 

 0,5 -  

5,0 

 5,0 - 

10,0 

10,0 - 

15,0 

15,0 - 

20,0 >= 20,0 

Total 

(%) 

351 - 9 1,5 7,7 13,4 9,3 2,2 31,4 

9 -27 18,6 16,5 9,0 4,1 1,1 45,5 

27 - 45 4,0 4,1 3,1 1,7 0,8 12,8 

45 - 63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

63 - 81 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

81 - 99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99 - 117 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

117 - 135 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

135 - 153 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

153 - 171 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

171 - 189 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

189 - 207 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

207 - 225 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

225 - 243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

243 - 261 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

261 - 279 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

279 - 297 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

297 - 315 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

315 - 333 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

333 - 351 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Sub-Total 22,2 26,1 23,6 13,9 3,8 89,6 

Calmaria      2,6 

Dado 

Incompleto/Desaparecido      7,7 

Total      100 
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ANEXO 3: Tabela com as datas de amostragem, de As e MP, para o período de 

maio de 2011 a junho de 2012 – Paracatu/MG 

Ponto Local Parâmetro Data 

1 Alto da Colina PTS 

01/05/2011 

11/06/2011 

11/07/2011 

04/08/2011 

15/09/2011 

21/10/2011 

26/11/2011 

02/12/2011 

19/01/2012 

12/02/2012 

19/03/2012 

24/04/2012 

06/05/2012 

23/06/2012 

2 COPASA PTS 

24/05/2011 

04/06/2011 

17/07/2011 

22/08/2011 

15/09/2011 

15/10/2011 

26/11/2011 

14/12/2011 

07/01/2012 

12/02/2012 

19/03/2012 

18/04/2012 

18/05/2012 

17/06/2012 

3 DER PTS 

12/05/2011 

11/06/2011 

29/07/2011 

04/08/2011 

15/09/2011 

21/10/2011 

26/11/2011 

14/12/2011 

01/01/2012 
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12/02/2012 

19/03/2012 

30/04/2012 

06/05/2012 

11/06/2012 

4 União PTS 

06/05/2011 

11/06/2011 

05/07/2011 

22/08/2011 

15/09/2011 

21/10/2011 

26/11/2011 

02/12/2011 

01/01/2012 

12/02/2012 

25/03/2012 

30/04/2012 

06/05/2012 

11/06/2012 

5 
São 

Domingos 
PTS 

24/05/2011 

11/06/2011 

17/07/2011 

22/08/2011 

15/09/2011 

27/10/2011 

26/11/2011 

14/12/2011 

07/01/2012 

12/02/2012 

19/03/2012 

30/04/2012 

18/05/2012 

08/06/2012 

6 Arena PTS         

06/05/2011 

11/06/2011 

29/07/2011 

04/08/2011 

15/09/2011 

27/10/2011 

26/11/2011 
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14/12/2011 

01/01/2012 

12/02/2012 

19/03/2012 

30/04/2012 

06/05/2012 

05/06/2012 

PM10 

06/05/2011 

11/06/2011 

29/07/2011 

04/08/2011 

15/09/2011 

09/10/2011 

20/11/2011 

26/12/2011 

01/01/2012 

12/02/2012 

19/03/2012 

30/04/2012 

06/05/2012 

05/06/2012 

7 Barragem PTS 

06/05/2011 

04/06/2011 

17/07/2011 

22/08/2011 

15/09/2011 

17/10/2011 

26/11/2011 

15/12/2011 

01/01/2012 

24/02/2012 

15/03/2012 

06/04/2012 

15/05/2012 

07/06/2012 

8 
Santo 

Antônio 
PTS 

24/05/2011 

15/06/2011 

05/07/2011 

22/08/2011 

03/09/2011 

17/10/2011 
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ANEXO 4: Memória do cálculo de casos de cancer 

 

A unidade de risco definida pela WHO = 1,5 x10-3 (µg m-3) 

População estimada da cidade de Paracatu = 89.530 habitantes 

 

I – Para o período seco: 

Concentração de As em PTS = 6,8 ng m-3 

 

1000 ng m-3 As   --------------------------- 1,5  

         6,8 ng As ----------------------------  X 

 

X = 10,2 x 10-6 

 

Serão 1,02 casos de cancer para cada 100.000 habitantes.  

Para a população de Paracatu = 1,02 x 89530/100000 = 0,91 casos de câncer. 

 

II – Para o período chuvoso: 

Concentração de As em PTS = 3,6 ng m-3 

 

1000 ng m-3 As   --------------------------- 1,5  

         3,6 ng As ----------------------------  X 

 

X = 5,4 x 10-6 

 

Serão 0,54 casos de cancer para cada 100.000 habitantes.  

Para a população de Paracatu = 0,54 x 89530/100000 = 0,48 casos de câncer. 

26/11/2011 

15/12/2011 

01/01/2012 

15/02/2012 

15/03/2012 

30/04/2012 

15/05/2012 

05/06/2012 
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III – Para todo o período pesquisado: 

Concentração de As em PTS = 5,7 ng m-3 

 

1000 ng m-3 As   --------------------------- 1,5  

         5,7 ng As ----------------------------  X 

 

X = 8,55 x 10-6 

 

Serão 0,85 casos de cancer para cada 100.000 habitantes.  

Para a população de Paracatu = 0,85 x 89530/100000 = 0,76 casos de câncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


