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Introdução 

A concentração de polos industriais nas áreas 
urbanas, o crescimento do fluxo e da frota veicular e 
a pouca ou nenhuma utilização de recursos 
tecnológicos que visem diminuir o impacto 
ambiental, desencadearam um maior número de 
partículas em suspensão no ar. O material 
particulado fino (PM2.5) se destaca pela toxidade dos 
metais que podem levar a doenças respiratórias 
graves. 

Com o objetivo de monitorar a qualidade do 

ar, foi determinada a composição química do 

material particulado em amostras coletadas em 

diferentes regiões do estado Rio de Janeiro. Foram 

determinadas as concentrações de metais utilizando 

extração ácida e análise por ICP OES e ICP-MS.
1 

Resultados e Discussão 

Para o estudo da qualidade do ar nas 
diferentes regiões do estado, foram utilizadas 
amostras coletadas pelo Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea). Dezesseis pontos de amostragem 
foram selecionados e 15 metais (Al, Ca, Cd, Cr, Cu, 
Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Ti, V e Zn) analisados. 

Referente ao material particulado fino, PM2.5, 
a legislação brasileira não definiu ainda um valor 
limite. No entanto, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) sugere uma média anual menor que 10 µg m

-

3
 ou não ultrapasse uma média de 25 µg m

-3
 em 24 

horas de amostragem por mais de uma vez no ano. 
As concentrações médias neste estudo variaram de 
7,4 a 26,2 µg m

-3
. Dos dezesseis pontos estudados, 

apenas Campos dos Goytacazes, Resende e Volta 
Redonda as concentrações médias anuais de PM2.5 
estavam dentro dos valores aceitáveis pela OMS. 
Por outro lado, três pontos críticos foram 
observados (Jacarepaguá, Maracanã e Duque de 
Caxias) cujas concentrações ficaram em torno 25 µg 
m

-3
 (Figura 1).  

Foi observado que os metais Na, Ca, Mg e K 
apresentaram concentrações mais elevadas no 
Centro devido sua proximidade com o mar; Ti foi 
encontrado em alta concentração em Volta Redonda 
devido à indústria metalúrgica local; V foi encontrado 
em grandes concentrações em São João de Meriti 
devido à queima de combustíveis fósseis; os metais 
Ni, Cu, Pb e Cr apresentaram concentrações mais 
elevadas em Santa Cruz por ser um distrito 
industrial e ter um maior uso de combustão de óleo; 
Cd e Zn apresentaram concentrações mais  

 
elevadas em Seropédica devido ao transporte de 
material particulado de outras regiões. Com relação 
aos metais, Pb e Mn também foram encontrados em 
grandes concentrações em Jacarepaguá e 
Maracanã, regiões de grande fluxo veicular. 

 

 
 
Figura 1. Pontos de amostragem e concentração 
(µg m

-3
) de material particulado (PM2.5) coletados 

em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. 
 

Conclusões 

Este estudo reporta a caracterização 
química de material particulado associada com 
análises de filtros da região metropolitana do Rio de 
Janeiro para avaliar a extensão do impacto 
ambiental. A fonte de poluição de cada local do 
estado está associada com a densidade 
demográfica e a atividade da região, que possui 
diversas zonas industriais e municípios altamente 
industrializados, além de contar com intensa frota 
veicular que é a maior fonte de poluição das áreas 
que apresentaram concentração elevada de material 
particulado. 
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