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Introdução 

Além das moléculas mais conhecidas, como o O2, 

N2 e o CO2, a atmosfera está repleta de partículas, 

conhecidas como material particulado (PM, do 

inglês particulate matter), de diversos tamanhos e 

diferentes características físico-químicas, 

dependendo da sua fonte de emissão.1 A forma 

mais comum de classificação dessas partículas é 

por tamanho, sendo as faixas mais avaliadas PM10 e 

PM2.5, ou seja, quando elas apresentam um 

diâmetro de partícula menor do que 10 µm e 2,5 

µm, respectivamente.2  

No Brasil, o CONAMA estabeleceu em 2018 

padrões de qualidade do ar, em relação a diversas 

variáveis, dentre elas a concentração de PM10 e 

PM2,5. De acordo com o CONAMA, o padrão atual 

vigente de qualidade do ar é o PI-1, que estabelece 

limites de concentração para PM10 de 120 µg m-3  

diários e 40 µg m-3 anuais, enquanto que para PM2.5 

esses valores são de 60 µg m-3
 e 20 µg m-3, 

respectivamente.3  

O objetivo desse trabalho foi avaliar a concentração 

de PM10 e PM2,5 na PUC-Rio, Gávea, entre abril de 

2018 e março de 2019, de forma a permitir 

inferências sobre a qualidade do ar em sua 

vizinhança, considerando os limites sugeridos pelo 

CONAMA. 

Resultados e Discussão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A média anual de PM10 foi de 20 ± 7 µg m-3 

enquanto que para PM2.5, os valores foram 7 ± 4 µg 

m-3. Como pode ser observado nos gráficos, as 

concentrações diárias de PM na PUC-Rio 

apresentam valores muito inferiores aos limites do 

CONAMA.  

Como esperado, as concentrações de PM foram 

menores nos dias em que ocorreu precipitação, pois 

as chuvas auxiliam na remoção de material 

particulado da atmosfera, melhorando a qualidade 

do ar.  

Conclusões 

Não foi observada nenhuma ultrapassagem dos 

limites anuais ou diários de concentração de 

material particulado em relação ao padrão vigente 

do CONAMA. Assim, conclui-se que qualidade de ar 

ao redor da PUC-Rio está adequada. 
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Figura 2. Concentrações diárias das amostras de 
PM2.5 coletadas na PUC-Rio entre 2018 e 2019 


