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Introdução 

A poluição atmosférica vem recebendo 

maior atenção da comunidade acadêmica, 

principalmente, devido aos efeitos adversos que 

pode causar na saúde.1 O material particulado (MP) 

são partículas que ficam suspensas no ar. O MP é 

classificado de acordo com seu diâmetro em MP10 

(<10 µm) e MP2,5 (<2,5 µm).2 Estas partículas são 

um dos principais poluentes atmosféricos, uma vez 

que pode apresentar em sua composição 

substâncias tóxicas. Uma das principais fontes do 

MP é a queima de combustível fóssil e biomassa.3  

Visando avaliar a qualidade do ar no 

entorno do campus da PUC-Rio, Gávea, Rio de 

Janeiro, foi feita coleta de MP10 e MP2,5 com 

posterior determinação da composição elementar 

das partículas. 

Resultados e Discussão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Concentração anual de MP10 e MP2,5 

coletado na PUC-Rio. 
 

Considerando o padrão intermediário 1 do 

CONAMA, os limites anuais para os dois tamanhos 

de partículas não foram ultrapassados em nenhum 

dos anos avaliados. No entanto, os limites da OMS 

(10 µg m-3 para MP2,5 20 µg m-3 para MP10) foram 

ultrapassados em 2016 e 2017 para os dois 

tamanhos de partícula e em 2018 para MP10, sendo 

a concentração de MP2,5 muito próxima ao padrão. 

Com a redução das concentrações de MP é 

possível inferir que houve uma melhora na 

qualidade do ar na região.  
Os elementos majoritários foram Fe, Mg e 

Cu, seguidos de Ti e Mn. Elementos associados a 
emissões naturais apresentaram maior razão no 
MP10, enquanto os associados a emissões 
antropogênica tiveram maiores razões no MP2,5. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Figura 2. Razão entre a concentração elementar e 
a concentração de PM obtida para a Gávea, RJ. 

Foram encontradas correlações moderadas 
entre a maioria dos elementos presentes nas 
partículas indicando que apresentam fontes mistas. 
Correlações mais fortes foram encontradas para 
Mn-Fe, elementos associados a fontes naturais, 
como ressuspensão do solo, e Ni-V, associados a 
queima de combustível. A razão entre esses dois 
elementos (~4) indica que podem ser produto de 
emissões dos navios.  

Conclusões 

A diminuição das médias anuais ao longo dos anos 

indica melhora na qualidade do ar. A composição 

das partículas é majoritariamente de Fe e Mg, 

elementos relacionados a fontes naturais. Maiores 

razões para elementos de origem natural 

encontrada em MP10 e para os elementos de origem 

antropogênica em MP2,5 corroboram esse fato. Uma 

mistura de fontes contribuiu para a presença de 

outros elementos em menores concentrações. 
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