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O projeto consiste em monitorar a qualidade do ar na cidade de Lages, localizada no planalto 

catarinense. O monitoramento foi feito através do equipamento Amostrador de Grandes Volumes 

(HIVOL PM10), onde foram coletadas amostras de material particulado inalável com diâmetro 

abaixo de 10 μm (micrometros) a uma taxa aproximada de 1,13m³ por minuto. As amostras foram 

coletadas a cada seis dias para abranger todos os dias da semana. O tempo de coleta de cada 

amostra foi de 24 horas ininterruptas, iniciando-se sempre as 0:00 horas e finalizando as 24:00 

horas. Nas coletadas utilizou-se filtros de fibra de vidro os quais inicialmente foram secos em 

uma estufa durante 48 horas antes de serem levados ao equipamento. Estes filtros foram pesados 

em balança analítica e o resultado obtido registrado como peso inicial.  Após cada coleta, os 

filtros foram retirados e levados até o laboratório e deixados para secar na mesma estufa por 

aproximadamente 48 horas, sendo pesados e o resultado registrado como peso final. 

Subsequentemente os filtros foram acondicionados em saco plástico hermeticamente fechados 

para análises da presença ou não de HPAs (Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos) sendo 

devidamente identificados em ordem de coleta. Para cada amostra, a quantidade de Material 

Particulado inalável presente na atmosfera foi  determinado gravimetricamente, através da 

equação: 

                                          Equação 1            
6

10 10x
V

WW
MP

if 
   

Onde: MP10 é a massa em gramas de material particulado coletado ; Wf= é a massa do filtro após a coleta; 

Wi= é a massa do filtro antes da coleta; e V é o volume total em metros cúbicos de ar amostrado.  

 

A quantidade de material particulado PM10 foi comparada com os padrões de qualidade de ar 

estabelecido pela legislação brasileira, Resolução CONAMA N.° 003 de 1990. Segundo esta 

resolução, para partículas inaláveis tanto para padrão primário e secundário a concentração média 

aritmética anual deve ser de 50 μg/ m3 (cinquenta) microgramas por metro cúbico de ar e a 

concentração média de 24 (vinte e quatro) horas de 150 μg/m3 (cento e cinquenta) microgramas 

por metro cúbico de ar, que não deve ser excedida mais de uma vez por ano. Através de análises 

dos dados de coleta, observou-se que as coletas podem ser classificadas com baixa quantidade de 

material particulado (PM10), estando em conformidade com a legislação. O máximo de material 

particulado coletado em uma amostra no período de julho de 2016 a julho de 2017 foi de 
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59,58µg/m3 de ar e o mínimo foi de 4,68µg/m3 ficando a média aritmética anual em 21,38 µg/m3. 

O material particulado coletado foi analisado para a identificação da possível presença de 

compostos prejudiciais à saúde, os HPAs. Foi utilizado 50% do filtro para este tipo de análise. O 

filtro foi cortado ao meio e submetido a extrações com diclorometano num extrator soxhlet. O 

extrato foi analisado por cromatografia gasosa e massas, CGMS, onde a identificação da presença 

de HPAs foi confirmada utilizando-se um padrão obtido comercialmente o qual possui 16 HPAs, 

o naftaleno, acenafteno, acenaftileno, antraceno, fenantreno, fluoreno, fluoranteno, 

benzo[a]antraceno, criseno, pireno, benzo[a]pireno, benzo[b]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno, 

dibenzo[a,h]antraceno, benzo[g,h,i]perileno, indeno[1,2,3-cd]pireno. A identificação da presença 

ou não de HPAs foi realizada confrontando o tempo de retenção e o espectro de massas de cada 

HPA (padrão comercial) com os dados obtidos a partir do material particulado. No material 

particulado foi identificado a presença de alguns HPAs, sendo eles, o naftaleno, pireno, criseno e 

benzo(b)fluoranteno. Foi observado na análise das amostra uma variação da presença de HPAs, 

sendo que as vezes apenas um HPA está presente. Desta forma uma acompanhamento e um 

estudo de possíveis fontes de HPAs deve ser realizado para um melhor compreensão dos 

resultados.  

 

 

  

 


