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Introdução 
Recentemente, está em voga no cenário 

internacional a discussão sobre sustentabilidade. 
Sendo assim, diversas linhas de pesquisa obtiveram 
destaque nos últimos anos, dentre elas o estudo da 
poluição atmosférica. Com a maior circulação de 
veículos, o desenvolvimento industrial e ações 
antropogênicas desenfreadas, a qualidade do ar 
está em posição dúbia. 

O objetivo desta pesquisa é a 
caracterização química de material particulado 
(PM2.5) coletado nas regiões de Santa Cruz e 
Seropédica, ambas na Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro, levando em consideração a influência 
das atividades socioeconômicas na composição 
química do material particulado. A caracterização 
será realizada através do uso da cromatografia 
iônica (Na+, K+, Mg+2, Ca, PO4

-3, F-, Cl-, SO4
-2 e 

NO3
-.), medidas de condutividade (teórica e medida) 

e pH.  

Resultados e Discussão 
Santa Cruz é um bairro da Zona Oeste 

carioca, que ocupa uma área de 126,85 km2 com 
forte presença industrial. A região dista cerca de 9 
km da costa (Praia de Sepetiba). Segundo o último 
censo a população está ao redor de 217 000 
habitantes. Em agosto de 2010, a maior indústria 
siderúrgica do país iniciou suas operações na 
região. Seropédica é um município da região 
metropolitana do estado do Rio de Janeiro que 
possui extensão territorial de 283.794 km² e 
população pouco maior que 78 000 habitantes. Em 
oposição à região de Santa Cruz, sua matriz é 
pouco desenvolvida. A economia está baseada no 
extrativismo mineral e na agricultura. Durante o 
período amostrado (2010-2011), a concentração de 
material particulado em Santa Cruz variou de 4 a 43 
µg m-3, e de 8 a 34 µg m-3 na região de Seropédica. 
Os limites diários estabelecidos pela agência pela 
organização mundial de saúde (OMS - 10 µg m-3) 
foram excedidos em ambos locais. Os valores 
encontrados em Santa Cruz devem-se as atividades 

industriais da região, principalmente a siderurgia, 
que gera grandes emissões de partículas finas. No 
caso da região de Seropédica, as elevadas 
emissões relacionam-se ao transporte de material 
particulado do distrito industrial de Santa Cruz. Na 
região industrial, o SO42- foi o íon majoritário, 
enquanto na zona rural foi o NO3

- (Figura 1). A 
representatividade de SO4

2- em Santa Cruz deve-se 
ao emprego de combustíveis fósseis nas indústrias 
(Santa Cruz) e a proximidade com a Rodovia Rio-
Santos (BR101), ao passo que a de NO3

- pode estar 
relacionada à frota veicular ou à queima de 
biomassa (Seropédica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Percentual da concentração de íons 
presentes no material particulado (PM2.5). 

Com respeito ao pH, os valores 
encontrados em variaram de 4,18 a 9,34 e 6,70 a 
9,59 em Santa Cruz e Seropédica, respectivamente. 
A condutividade teórica variou entre 47 e 315 µS 
cm-1 em Santa Cruz e ao redor de 128 µS cm-1 em 
Seropédica. 

                  Conclusões 
Através deste estudo é possível estabelecer a 
relação entre as emissões de material particulado e 
as atividades industriais. A fim de melhor 
compreensão desta relação outros dados serão 
incorporados ao trabalho até a data de 
apresentação. 
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