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Introdução
Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA)
existem amplamente na atmosfera e são derivados
principalmente da combustão incompleta ou pirólise
de materiais orgânicos, como petróleo e carvão. 1
Nas áreas urbanas, a exaustão veicular
desempenha um papel fundamental nas emissões
de HPA.2 Os órgãos responsáveis
pela
regulamentação ambiental reconhecem os perigos
da ocorrência dos HPA no ambiente, uma vez que
estes representam uma ameaça carcinogênica e
mutagênica à saúde humana.3
Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a
presença dos 16 HPA prioritários, estabelecidos
pela U.S. EPA no material particulado fino (MP2,5).
Para este fim, amostras de MP2,5 (Lagoa e
Copacabana) foram disponibilizadas pelo Instituto
Estadual do Ambiente (INEA), referente a 2017. A
caracterização dos níveis de HPA foi realizada
empregando Cromatografia em fase gasosa
acoplada a Espectometria de Massas (CG-EM).

Resultados e Discussão
Em 2017 as concentrações médias anuais de MP2,5
foram 7,7 ± 4,2 µg m-3 e 8,2 ± 4,9 µg m-3 nas
estações
da
Lagoa
e
Copacabana,
respectivamente. Comparando com o padrão anual
e diário, nenhuma dessas estações violaram os
limites determinados pela OMS4 e CONAMA.5 Para
a determinação dos 16 HPA a extração foi feita a
partir de amostras compostas de 4 tiras de filtros,
representando meses secos e úmidos para cada
ponto de amostragem. Todos os 16 HPA foram
encontrados no MP coletado na Lagoa e
Copacabana, exceto o Acenafteno. Os HPA mais
abundantes
foram
Benzo(Ghi)Perileno,
Indeno(1,2,3-Cd)Pireno, Benzo(B)Fluoranteno e
Criseno representando entre 53 e 60 % do total de
HPA. Na Lagoa as concentrações totais foram
maiores nos meses secos, enquanto na estação
úmida o decréscimo variou de 23 a 44 %, com
maiores diferenças nos compostos Fluoranteno,
Benzo(K)Fluoranteno
e
Benzo(A)Pireno.
Em
Copacabana não houve uma variação significativa
entre as estações. Os HPA derivados da
combustão, que são os de maior peso molecular,
representaram um total de 79-83 %.

Figura 1. Concentração dos 16 HPA prioritários
presentes no MP2,5 coletado em Copacabana e
Lagoa.
As principais fontes de emissão do Flu, Pi, Bbft e
Bkft são atribuídos à veículos pesados movidos a
diesel. Enquanto, Flu, Cri, I-Pi e BghiPe são
identificados em veículos à gasolina.

Conclusões
As concentrações do MP2,5 estiveram dentro dos
limites determinados pelos órgãos ambientais. Em
relação aos HPA, os mais abundantes tiveram como
influência a emissão veicular, com a queima de
gasolina (BghiPe, I-Pi e Cri) e diesel (BghiPe, I-Pi e
Bbft). Portanto, podemos inferir que na cidade do
Rio de Janeiro, as emissões a partir do tráfego
desempenham um papel importante nos riscos de
doenças em decorrência dos HPA.
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