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O ptesente trabalho teve como objetivo a cleterminação das composições isotópicas e

concefltrações de Pb em amostras de material particr.rlado com diâmetro inferior a l0 pm
(PM¡e) e água de chuva da cidade de São Paulo, a fim de definir seu nível de oontaminaçào e

caracterizat isotopicamente a attnosfeta e sr.ras prováveis fbntes poluentes. As amostras de

material parficulado foram coletadas em f,rltlos de teflon, na Cidade Universitária Arma¡clo cle

salles oliveira, universidade de são Paulo, no per'íodo de agosto de 1999 a setembro de

2000.

os procedimentoe químico-analíticos ernpregados f'oram desenvolvidos e/ou

adaptados da literatura durante esta pesquisa. As cornposições isotópicas foram cleterminaclas

por Espectrometria de Massa 1'ermoiônica, e as concentrações obtidas pela técnica de

Diluição Isotópica.

As razões isotópicas 207pb/206pb 
e 2otpb/206pb no pM¡0 variaram entre 0,7g6 e 0,g75 e

I,934 e 2,119, definindo uma retâ quando plotadas no diagrama 208pb/206pb 
vs. 207pbl206pb. As

concentrações variaram entre 3,02 e 254,52 nglm3, sendo que o valor médio é cerca de 15

vezes menor do que o limite de 1,5 ¡rg/m3 estabelecido pela cETESts. As amostras de água de

chuva apresentaram composições isotópicas semelhantes às determinadas no pMl¡ coletaclo

no mesmo dia, indicando que os aerossóìs são carreados pela chuva.

As análises das possíveis f'ontes poluentes tais com., gasolina e etanol (207pbl206pb:

0,839-0,873), firligem de escapamento ç207pb/206pb = 0,g5s-0,g90) e material particulado

proveniente de emissões industriais coletado em filtros cle fibra de virfi.o 120ipbl206pb = 0,7g1-

0,861), apresentaram razões isotópicas clentro do mesmo inteivalo dçfinido por g4% clas

amostras de PM¡e 1207Pb7206p6 = 0,s40-0,870) confir'manclo sua participação na poluigâo por

Pb antropogênico da atmosfera da cidade cle são paulo. Entretanto, l5o/o das amostras de

material parliculaclo mosharam composigões isotópicas rnais racliogênicas, evidenciarxlo a

existência de ruua importante fonte de pb, com rczöes 207pbP06pb < 0,7g0, a qual não f'oi

clatamente identificada. Essas razões forarn obtidas, principalmente, em amoslïas coletadas

durante os finais de semana o nos mesos cle novembro/l999 a abril/2000. uma amosha de

particulado proveniente de emissão industrial apl.esentou razão 207pb?06pb 
cle cerca de 0,790.

No entanto, o branco do filtro também apresentou razão isotópica similar, impedindo a
confitmação de que essa emissão industrial seria a fonte racliogênica. As razões obticlas em

poeira de ruâ mostram-se bastante var.iáveis, com valores ,07pblro6pb entre 0,g3g e 0,945,
sugetindo qne tenham sido h'ansportadas de outros locais, através de massas de ar ou

agregadas aos veículos.
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O Pb geogênico regional apresentou razões isotópicas não radiogênicas (207pbl206pb =
0'909-0,932) conhrmando que sua participação é pouco insignificativa consicle¡anclo o pb

total presente na atmosfera de São Paulo.
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The aim of this shrdy was to cletermine the lead isotopic compositions an{ its

ooncentration from paficulate matter with diameter lower than l0 pm (pM10) and rainwater

of the São Paulo city, in order to identify the contamination level, to characterize its isotopic

signatures and of its the possible pollutant sources. The (pMro) samples were collected on

clean teflon filters for the period of Augusllggg to september/200O, on caürpus of the

University of São Paulo.

The analytical procedttres were developed and/or adapted fi'om the literature. Lead

isotopic ratios were measured by Thermal Ionization Mass spectrometry (TIMS), and lead

concentrations were measured using the Isotopic Dilution technique.

T'he PMle 207Pb?06pb ratios range äom 0.7g6 to 0.875, and 2o8pb/206pb from 1.934 to
2.119, defining an an'ay on the Pb diagrarn. pb concentrations range lrom 3.02 To 254.52

nglm3, averaging about 15 times lower than the limit ol 1,5 pg/m3 established by CETESB

(companhia de 'I'ecnologia de saneamento Ambiental). Rainwater samples ctisplayed the

same isotopic ratios measuled on PM¡¡ collected on the sarne day, thus indicating that

aerosols are soavenged by rain.

Analyses of possible pollutants such as gasoline and ethanol ¡207pbP06pb = 0.g39_

0.873), soot from vehicle exhaust pipes 7207pb?06pb: 0.s5s-0.s90), and particulate material

from industrial emissions collected on fibetglass filters 1207pb/206pb : 0.7g1-0.861) mostly
yieldecl isotopìc compositions falling into an interval delÌned by g4vo of the pMro samples

7'o7Pb/2o6pl1- 0.840-0.870) showing that they are important sources of anthropogenic pb to
the atmosphere of the são Paulo metropolitan âroa. However, l5% of the pMlo samples are

more radiogenic, inclicating a signifìcant, u¡riclentifred radiogenic source 1207pbl206pb < 0.7g0),

eviclent rnainly in samples oollectecl dnring weekends and from November/l999 to

April/2000. one indush'ial emission sample showed n'07 p6106pb of ca. 0.790, but a blank

filter also presented a similar value, thus impeciing oonfirmation of this indush.ial emission as

the radiogerlic source. Pb ratios measured on street gutter sweepings present a la¡ge interval

1207Pb/206p6:0,s38-0,g45) suggesting that they could have been trzrnspoted from different

regions.

Regional background geogenic lead yielcted non-racliogenic values 1207pbl206pb :
0 '909-0.932) confitming that this Pb is insignificant in the atmospheric leacl budget of São

Paulo.
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1. TNTRODUÇÃO

r" il\{TRODUÇÃO

A atmosfèra é um complexo sistema constituído por gases e particulas. Em centros

urbanos, fontes móveis e fixas exalam poluentes, excedenclo as concentrações natqrais ¿a

atmosfela, refletindo una mudanga climatológica local e afetando a qualidade cle vida da

população, no que diz respeito à saírde pitblica.

A Regiâo Metropolitana de São Pa'lo (RMSP) ap.esenta condições geográficas e

olimatológicas que desfavorecem a dispersão cle poluentes. Nas úrltimas décadas, a região

apresentou acentnado desenvolvimento industrial, comercial e, conseqüentemente, aumento

populacional e de transporte. Desde a década cle 1980, a r.egião apresenta problemas crônicos

de polrrição atmosférica (orsini er al., 1986; cEThlsB, 1991a). o material particulaclo

inalável em snspensão e os gases poluentes presentos na atmosfera poclem ser tóxicos para a

saírde da população, tornando-se até cancerígenos.

Dentre os constit intes do material particulado está o chumbo (pb), um metal pesado

altamente tóxico, que, clesde o inlcio cla civilização, foi amplamente utilizado pelo homem,

liber¿rndo-o na atmosfera global.

Atualmente, estudos utilizando composições isotópicas de pb cleterminadas no

arnbiente poluído (contaminaclo) e nas prováveis l'ontes têrn mostrado que a contaminagão por

esse elemento atingir"r áreas relnotas, tais como Antárlica e G¡oenlândia (Rosman et al., 1993;

Rosman et al., 1994b), através cle massas de ar provenientes de grandes centros nrbanos,

eviclenciando que nem sempre a contaminação detectada em um determinado local é ger.acla

nele.

A lim de caracterizar isotopicamente o pb na atmosfera cla cidacle de são paub, loi
realizado o presente estudo, onde, a parlir de amostlas de rnaterial pafticulado da atmosfera e

de água de chuva, f'oram cleterminadas as concentrações e composições isotópicas desse

elemento nesses materiais. Para a identifìcação das prováveis fontes poluentes de pb, foram

analisadas amosfl'as de combustíveis, poeira de rua, resíduos sólidos provenientes da queima

de combustiveis e emissões industriais da Ciclade de São paulo.



r. INl'RODtJÇÄ,O

1.1. A CTDADE DE SÃO PAULO (RMSP)

O rntrnicípio de São Paulo está inserido no contexto da Região Metropolitana de São

Paulo (RMSP) que é a terceira maior metrópole do mundo, possuinclo uma área de g.051 km2,

senclo que 2.139 kmz são urbanizados (EMPLASA, 2000), e abrangenclo atualmente, 39

municípios. Situaclo na zona oeste na cidade de São Paulo está o Carnpus Universitário

.Armanclo de Salles Oliveira da Universidade de São Paulo - (USP) onde foi realizada a coleta

de amostras para o presente t¡abalho (lìigura 1).

A cidade de São Paulo siftta-se no Planalto Atlântico do Sudeste do llrasil, a r.una

distânoia ao redor de 45 km do ooeano Atlântico, abrangendo os compaftimentos

geomorlológicos da serra da cantareira, Bacia Sedimentar de são paulo e Reverso do

Planalto Atlântico ('I'arifa, 2000).

A Serra da Cantareira, constituida por rochas graníticas clo embasamento, ocupa a

porção Nofte do Munieípio cte São Paulo e sua orientação geral é Leste-.Oeste com altitudes

que atingem 1200 metros.

A região central da cidade encontra-se sobre os sedimentos da Bacia de são paulo,

cuja drenagem principal é o rio Tietê, com orientação Leste-oeste, a uma altitucfe cle

aproxirnadamente 720 metros. Os principais afluentes clo rio Tietê são os rios Pinheiros e

Tatnancl¡"rateí cuja ol'ientação sudeste-Nordeste coincide com a clireção predominante dos

ventos em São Paulo (Tarif'a, 2000). As planícies aluviais meandrantes originais dos rios Tietê

e Pinheiros forarn amplamente desfiguraclas pela ação humana, com retifìcações e inversões

de correnteza.

Ao sul da cidade, tem-se uma área de ma.es de morros do Reverso do planalto

Atlântico. IJrna grancle pafte desses morros ultrapassam 800 m, sendo que aí encontlam-se os

divisores de águas das bacias que drenerm para as lepresâs Gualapiranga e Billings.

A configuração desses tr'ês grandes compartimentos cria urna zoÌìâ convergente, do

ponto de vista físico (geométrico), dificultando a dispersão de poluentes (castanho, 1999).

os indicadores sócio-econômicos básicos fornecidos pela EMpLASA (2000) mostram

que a RMSP é responsável pela concentração de lj,2 rnithões de habitantes, com um índice

demográfico médio de 2.136 hablkm2, a uma taxa de crescimento populacional anual de

1,46Q/o (de 1991 a 1996). Dessa população, 610/o se localiza no município de são paulo; a

população da RMSP corresponde a 10,6vo do total nacional e 48,6%o da população do estado

de São Paulo.
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l. TNTRODUÇÃO

Na RMSP circulam 2,5 a 3,0 milhões de veículos por dia. As indústrias e os veículos

são responsáveis pelo lançamento de cerca de 6.000 toneladas de poluentes na baixa

atmosfera, diariamente. Isto implica que cada habitante está sujeito a respirar 350 gramas por

dia de elementos nocivos à saúde (Tarifa, 2000).

Segundo dados da CETESB (2000), os principais poluentes lançados sobre a

atmosfera da metrópole são: de monóxido de carbono (68%), óxidos de enxofre (ll%),
material particulado (4%), sendo que os 17%ó restantes não foram especificados (Figura 2).

Fígurø 2 * Principais poluentes lançados na atmosfera (dados: CETESB, 2000),

As partículas de Pb causadoras da contaminação estão associadas ao material

particulado na atmosfera, sendo que a sua principal origem na atmosfera da cidade de São

Paulo está relacionada com as atividades antropogênicas.
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1.2. POLUrÇÃO ATMOSFÉruCA

A atmosfera é um sistema constituído por gases, partículas sólidas e líquidas que

interagem, constantemente, fisica e quimicamente. Através do processo de urbanização

(industrialização, aumento populacional e conseqüente aumento de tráfego de veículos) são

lançados na troposfera (camada mais baixa da atmosfera, que mantém contato direto com a

superficie) gases e partículas, poluentes ou não, que, sob diferentes condições meteorológicas

þressão, umidade, temperatura e radiação solar), sofrem reações, formando poluentes

adicionais aos já emitidos.

Os aerossóis são partículas sólidas ou líquidas em suspensão em um gás, constituídas

por diferentes materiais e podem ser de origem primária, com emissão direta da fonte, ou

secundária, resultante da transformação gás-partícula a partir de reações do dióxido de
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enxofi'e ou de cotnpostos orgânicos voláteis. Essas partículas possuem tamanhos que variam

cle nanômetros (nm) a dezenas de mictômetros (¡rm) de diâmetro.

o material particulado (o qual engloba os aerossóis) possr.ri gerahnente longo tempo

de residência na atmosfet'a (de dias a semanas), podendo ser transportado a longas distâncias

por çonentes de ¿rr favoráveis, interferindo nas condições químicas e físioas da atmosfera, não

somente em escala local, mas também em escala regional e até global (Castanho, 1999).

Além do material particulado, existem, na atmosfera urbana, os gases poluentes

oriundos de produção primária e secundár'ia. Os principais gases tóxicos emitidos diretamente

pelas fontes em uma atmosf'era urbana são os óxidos cle nitrogênio (ìrlO), óxidos cle enxofre

(SO*), monóxido de carbono (CO), dióxiclo cle ca¡bono (COz), amônio QrlI.I3), metano (CFIa) e

carbonos orgânicos voláteis (Voc). os gases de produção secundária são fiormados a partir de

reações químicas e fotoquímicas na atmosfera, tais como ozônio e Hi<lrocat.bonetos

Policíclicos Aromáticos (PAH).

As partículas de Pb causadotas da contaminação estão associadas ao material

particulado, o qual pode ser classifitcado segundo o tamanho das partículas em: Partícul¿is

Totais em Suspensão (TPS; partíeulas < 30 ¡rm), Poeira Inalável (pI; partículas < l0 prm,

definida como PMro), Poeira Inalável Grossa (PG; partículas enfre 2,5 e 10 ¡rm) e poeira

Inalável Fina (PF; partículas < 2,5 pum, definida como pMz,¡). Essa clivisão faz-se necessária

t¡ma vez que cada fiação possui propriedades físicas e quinicas distintas, assirn como

diferentes processos de emissão e remoção da atmosfera.

O Pb é um metal pesado altamente tóxico e o aumento de sua ooncentraçãxr na

atmosfera pode caracterizal poluição local. Em grancles centtos urbanos, como, por exemplo,

a cidade de São Paulo, initmeras são as fontes antropogênicas que podern liberar tal elemento

para o ambiente, sendo maior a dificulclacle de distinguir essas f'ontes bem como suas

contribr.rições. Até o presente momento, modelos matemáticos tôm siclo aplicaclos em estuclos

para identificação e contribuição das prováveis fontes de Pb na RMSp (tais como, emissões

industriais, ressùspensão de poeira de rua, exaustão veicular, incineragão cle lixo, etc.)_

No entanto, pesquisas realizadas em países desenvolviclos têm mostrado que a
caracterização de cada f'onte pode ser feita com precisão, utilizando-se as composições

isotópicas de Pb particulares de cada uma das prováveis fontes deste elemento, sendo

necessário, para isso, a determinação da cornposição isotópica do pb na fonte emissora.
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I.3. OBJETIVOS

o prineipal objetivo deste estudo foi a determinação das composições isotópicas e das

concentrações de Pb n¿ atmosfera da cidade de são Paulo, em amostras coletadas no campus

da lJnivetsidade de São Paulo, a fim cle clefinir seu nível cle contaminação e caracterizar

isotopicamente as possíveis fontes pohtentes. Por se tratar de run estuclo pioneiro no Brasil,

todos os procedimentos químico-analíticos envolvidos nas análises isotópicas de pb das

amostlas coletadas foram desenvolvidos e/ou aclaptados da literatura durante essa pesquisa.

Os clados f'orarn obtidos através cla análise de material particulado de tamanho inferior

a 10 ¡Lm (PM¡q) e da água da chuva, os quais forneceram a composição isotópica do pb

contido na atmosfe¡a. Essas composições isotópicas foram comparadas àquelas das prováveis

fontes poluentes, tais como: gasolina (cornum e aditivada), álcool, fuligem cle escapamento de

canos, poeira de rua e emissões industriais. Tratou-se de um estudo sistemático detalhado,

que permitirá, à medida que um núrmero maior de claclos estiverem disponíveis, uma

comparação clas composições isotópicas de Pb da atmosf'era de são Paulo corn de outr.os

países da Amé¡ica do sul a fim de diagnosticar a origem e a variação das suas fontes

poluentes.

1"4" MATERIATS E I\IIETODOS

Para a determinação das composiçöes isotópicas e do nível de contaminação por pb na

aûnosfera da cidacle cle são Paulo, f'oram analisadas amostras de material particulado (pM¡¿) e

água cle chnva, clue f'o¡neceram informações sobre o gran de eontaminação por ohumbo

antropogênico. Amostras de combustíveis, poeira de rua, fuligem de esoapamento de veíc¡los,

f,rltros de emissões industriais ptovenientes de lavaclor de incinerador, chaminé cle caldeira,

chaminé de gerador cle energia e lingote de Pb produzido por fundição, representaram as

possíveis fontes poluentes, tendo suas composições isotópicas também analisadas. os
proceclimentos químico-analíticos utilizados foram inéditos e/ou aclaptaclos da literatr¡ra.

A Tócnica da Espectrometria de Massa T'etmoiônica foi utilizada para a determinaçào

das composições isotópicas, sendo que as concentrações foram obticlas pela T'écnica de

Diluição Isotópica, a qual consiste na adição de um traçador isotópico (sprÍe) enriquecido em

um isótopo de Pb (neste estudo foi utilizaclo o splke enriquecido em 208pb1.
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O processo que ocorre ern uma análise por Espectrometr.ia de Massa Termoiônica

envolve a fornvrção de íons, attavés da evaporação térmica dos átomos da amostra depositacla

em um filamento, os quais são acelerados por um campo magnético cle acordo com a razão

massa/carga dos íons. Os feixes de íons separados e transformaclos em corrente elétrioa que

chega ao deteotor são posteriormente amplifìoados e registrados pelo microcomputador

acoplado ao espectrômetro de massa.
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2. CriliNrB0 (pb) E pox-,uxÇ.ÃO AMBTENTAL

o Pb é urn constituinte natural nas rochas, senclo a galena (pbs) o seu princ\ral

mineral cle minério. A intlodução desse elernento no meio ambiente, pela ativiclade humzrna,

pode ocasionar o aumento dos teores de Pb loc¿I, caracterizando poluigão.

Este é um dos metais utilizados descle a antigüidade, senclo sua ptoclução diretamente

conelacionada ao clesenvolvime nto cle oivilizações industriais. Signifìoativa c¡rauticlacle de Pb

(elemento altamente tóxico, não degradável) começor¡ a ser produzida por volta de 5.000 anos

atrás, corn a desÇobefta do prooesso de fundição, onde minérios de pb eram firnclidos para

produzir a liga prata-chumbo, caracterizando poluição local. Há cerca cle 2.500 anos, dur.ante

os Impérios Grego e Romano, a qr.rantidade de Pb lançada na atmosfera atingiu níveis que

pudelarn ser detectados recentemente em testemunhos de gelo da Groenlândia (Hong et al.,

1e94).

A utilização do Pb foi se expandindo e grande quantidade de seus compostos foi
utilizada na fäbricação de diversos produtos, tais como baterias, pigmentos para tinta, latas

para condicionamento de alimentos, tubulzrções pata encananÌento de água e, principalmente,

como agente anticorrosivo na gasolina, crianclo um problema de dimensão global

(Rabinowitz, l9B7; Nriagu, 1990; Needleman, l99l).
Na década de 1960, clai. c. Patterson e colegas no Instituto de Tecnologia na

Califórnia fizeratn estuclos a respeito desse elemento, concluinckr que o tmrnclo se enconttava

irnerso em uma névoa de Pb (Tatsumoto & Patterson, 1963; patterson, 1965) e alertaram para

os perigos que ele poderia causar.

A grande impoltância clo estuclo sobte a ocorrência cle metais pesaclos tro meio

ambiente está relacionada à possibiliclade de gerarem desastrcsos el'e itos biológicos e

ecológicos Apesar do dçclínio da utilização clo Pb ern muifos países clesenvolviclos, este

ainda é um dos metais rnais estudados, por ser uln elemento extremamente tóxico, podenclo

afètar pessoas de todas as idades e quase todos os sistemas clo corpo hrunano. o pb pode

causar problemas neurológicos, principalmente em crianças, oujo sistema nervoso se enconfra

em desenvolvimento.
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2,1" POLUIÇAO DE Pb

A poluição de Pb, em vários atnbientes, pode ser cletectada ern firnção dos seus teores.

Ele pode contaminar aerossóis, água cle ohuva, solos, sec{irnentos cle lagos e ¡ios. As lbntes

etnissotas desse elemento pam os diversos ambientes podem ser naturais, tais como exalações

vulcânicas e ressuspensão de poeir.as por ventos, ou antropogênicas,

os aerossóis são constituintes da atmosfera, e podem conter as partículas de pb

emiticlas pelas ativiclades antropogênicas ou por fènôrnenos naturais. No entanto, trabalhos

realizados mostram que 96 a 99% clo Pb total encontrado n¿r atmoslbra provêm clas ativiclacles

antropogênicas (Shirahata et a/., 1980; Flegal et at., lggg; Nriagu, 19g9).

um dos principais processos de.emoção de poluentes na atmosfera é a pr.ecipitação de

chr'tvas. Esta ttaz consigo o material particulado que está em suspensão na atmosfera, fazenclo

precipitar, entre outros elernentos, o Pb contaminante presente no material particulado. Já a

contaminação de solos pode ser causacla tanto pela precipitação de chuva como pela

pt'ecipitação de partíeulas a seco (.dry preci¡;itatioì). A contaminação atmosfìjrica pode variar
em função das fontes de Pb, da direção dos ventos, que trazem partículas cle diferentes ár.eas e

ìesrno em função das estações do ano, já que há variaçño na umicfacle do ar e maior ou menor

concentuação de particulas de acordo corn o período.

v/rrias são as f'ontes emissoras de Pb, no entanto srn determinação nern semp|e pode

ser leita fàcihnente. A grande maioria clos trabalhos publicados a respeito cla contaminação de

Pb na atmosfera aponta as emissões veiculares como prinoipal tònte. Isso se cleve ao lato ¿e

qne o Pb tetlaetila (cornposto orgânico) tem sido utilizaclo oomo aclitivo anticorrosivo na

gasolina desde 1923. Na década de 1970, a introclução cle catalisadores nos antomóveis,

associada à preocrçação dos efeitos do Pb na saúde, resultou na redução signifìcativa deste na

gasolina. De 1975 a 1985 a concentração de pb diminuiu de 0,6 gtL, para 0,3 g/L. lim t9g6 a

legislação americana determino. que a gasolina pocleria tcr no máximo 3 mg de pb por litr.o
(Blaskett & Boxall, I 990).

Decréscimos semelhantes ocorreram em todo o munclo. Existe uma liipótese geral de

qtte a tedução de Pb na gasolina nos írltimos 20 anos fbi seguìcla por uma climinuição global

<le Pb nos aerossóis (Sheets et at., 1997).

Outras importantes f'ontes emissotas de Pb são as atividades industriais, como o l.efino

de metais não ferrosos, funtlições, queima cle carão e óleos combustíveis e incineradores.
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Trabalhos mostrâûì que cercâ de 90%o qlas einissõcs industriais globais são

introcluziclas na atmosf'era do Hemisfério Norte (Mart, l9g3). contuclo, estas emissões

teoricarnente não aletam a atmosfera do f{emisfério sul, já que o tempo envolvido na troca tle
rnassas de ar entre os hemisférios é de cerca de um ano (l,evirr & Hessheimer, 1996),

enquanto que o tempÕ de residênoia do pb na atm<¡sfera é tle apenas 10 dias (siettle &
Pattefson, 1991).

Para caracterização das fbntes poluentes em aerossóis têm siclo utilizaclos
principalmente modelos matemáticos, como Modelos Receptores. Estes modelos baseiam-se

na detertninação cl¿r concentração dc vários elementos no local cle cofeta das arnostras

(receptor); usanclo-se essas informações para identificar as principais partículas, determina-se

o perfil da fonte e obtém-se a distribuição proporcional clos elementos por cálculos estatísticos

apropriados (Gordon, 1980, t9s6). l)entl.e esses moclelos podem ser citaclos Análise de

componentes Principais (Harman, 1976), Análise de componentes ptincipais Absolutas

(Thurston & Spengler, 1985), Balanço de Massas euímicas (Dzubay, 1 980), Análise de

Regressão Mírltipla (Morandi, 1 985).

Uma altetnativa para caractetização da f'onte poluente cle Pb é através da deter.rninação

e comparação das suas composigões isotópicas na fonte e no ambiente poluíclo (Rabinowitz &
wetherill, 1972). F,ste mótoclo tem se mostrado, ao longo clos anos, uma fèfl.âmenta rnuito
importante, já clue cacla minério cle Pb apresenta nma "assinatura isotópica,', refìexo ¿a sua

idade e das raeões U/Pb da fonte.

2.2. ISÓTOPOS DE Ph

l0

o Pb é um elcmento comum no manto e na crosta teri'estre. Nas rochas, este ocorfe
como slemento traço ou como constituinte prineipal em minerais de rniné¡io, como em

galenas.

Esse elemento possui quatro isótopos nafurais, totpb, ,otpb, ,o6pb, 2oapb, 
senclo o 20apb

o único formado clurante a nucleosíntese e os demais são produtos clo decaimento raclioativo

do 232Th, 235U e 238U, 
respectivamente, que possuem meia-vida de i4,010 x l0e anos q232Th),

0,7038 x tOe anos ("tU) . 4,468 x lOe anos (rrtu)_ o ,onpb, po. não ser radioativo, é

considerado um isótopo estável de referência. A composição isotópica de pb nos diferentes
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tipos de rocha é um registro dos ambientes qnímicos on<le o Pb provavelmente resicliu: manto,

tochas crustais ou minerais de minério de pb (Faure, l9g6).

O uso de clados isotópicos de Pb começou há várias clécadas com o estudo ern galenas

e teve dcstaque, quando Patterson (1956), atlavés cla obtenção de composições isotópioas cle

Pb em meteoritos, cletenninou a idacle cla'l'erra, calculacla ern 4,55 + 0,07 Ga. Além clisso,

Patterson (1956) cleterrninou, alravés tla an/¡lise da troilita, um minelal constituinte do

meteorito de Canyon Diablo, a composição isotópica do pb primordial, ou seja, aquela cla

época da lormação da 'fer:ra. Mais tarde, as composições isotópicas de pb da troilita f'oram

medidas corrl melhor precisão por Tatsumo|o et al. (]973).

A evolução dos isótopos de pb em rochas e ilepósitos minerais, ao longo do tempo, é

geralmente complexa. contuclo, é possível admitir', de forma generalizada, que as suas

composições isotópicas evoluíram, ao longo do tempo, em função da produção de pb

ladìogênico l'ormado a partir do clecaimento radioativo do u e Th. l)esta forma, a evoh.rção

dos isótopos de Pb em uma rocha se dá desele a sua cristalização (no caso de uma rocha ígnea)

e depende de suas razões u/Pb e'l'h/pb; qnanto mais altas forem, mais radiogênicas serâo as

composições isotópicas de Pb medidas, hoje, na rocha. No entanto, em galenas, principais
minerais dos depósitos de Pb, pelo fato destas não permitirem a entrada de u e Th na sua

estrutura, possuindo assim razões u/Pb e Th/pb extremamente baixas, próximas a zel.o, rìão

haverá a produção de Pb radiogônico após a sua formação. co'seqüentemente, as garenas,

guardeun a cor'posigão isotópica de pb da época da sua formação, ou se.ia, as composições

isotópicas permanecem oonstantes clescle a sua cristalização até o presente. Por esse motivo,
cada depósito mineral tle Pb possui u.ra composição isotópioa típica, eonhecida como
assinatura isotópioa, que varia ern fìrnção cla iclacle do clepósito e da fonte clos fluidos
mineralizantes.

Assirn, desde a f'ormação da Terra até hoje, as composições isotópicas de pb têrn se

tornado mais radiogênicas e vátios moclelos têm sido sngeridos para explioar tal evolução
(stacey & Kramets, 1975; crunming & Richards, 1975 e Doe &. z,attman, r979, entr.e outros).

Intlependente do nodero de evorr"rção isotópica de pb empregado para estudar

determinada área, mincralizada ou não, e/ou calc'lar uma idade pb-pb (modelo ou
isocrônica), a oomposição isotópica de pb assr.rmida para época cla formação da Terra é aquela
determinada na troilita de canyon Diablo. No entanto, a composição isotópica do pb moclerno

(atual) varia em relação ao modelo empregado (as variações não exoedem a l%). co'tuclo,
geralmente são utilizadas a<Iì.relas propostas por stacey & Kramers (1975), que correspondem
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¿ìo valor médio das composições rnedidas em seclimentos pelágicos, nódulos de manganôs,

basaltos toleíticos e rochas continentais recentes, que representmiam a composição isotópioa

módia da olosta tenestre (Tabela l).

Tabelø I .- Conposíções ¡sotópicas .lo pb prinorcliul e lubdeno

Primordial 4,57

Moderno 0

Tempo(Ga)'06pb/toopb 21Tpb1o4pb roopb/onpb 
Referência

Atualmente, estima-se que a abunclância de cada isótopo de pb seja:208pb ___r 52,4o/o;
20tPb --- 22,lyo;206pb ---+ 24,1%o;204pb -, 1,4% (Bowen, l98B).

A utilização de dados isotópicos do Pb foi iniciaLnente aplicada para a determinação

de idades de galenas, sendo posteriormente estendida para rochas ígneas, metamórficas e

seclimentares em estudos petrogenéticos (Doe, 1970). As investigações envolvendo isótopos

de Pb na hidrosfera e atmosfera são mais recentes, devido às anomalias cle concentracões

deste elemento, provocadas por atividades antrópicas.

Trabalhos realizados a partir da décaila cle 1960 mostrararn a aplicabilidacle desta

metodologia em estudos ambientais, onde o pb disperso no ambiente por extração e
betreficiamento do minério, combustão ile gasolina e carvão, emìssões industr.iais,

incinerações, possui as características isotópicas clo minério cfo qual ele foi derivaclo, uma vez

que as cornposições isotópicas de Pb não são afetadas por processos físicos ou qqírnicos (Doe,

1970; Bollhöfèr et al., 1999).

Dessa fotrna, a composição isotópica de pb ern um ambiente contaminado será

idôntica à da sua f'onte contaminante, permitindo sua identificação. l)ificultlades na

identificação podem surgir quanclo várias f'ontes <listintas são rcsponsáveis pela contaminaçâro

de um determinado local. Neste câso, klrna-se necessário que toclas as possíveis f'ontes sejam

caracterizadas isotopicamente e cálculos de balanço de massas podem permitir q,e a

infìuência de cada fonte seja cletenninada (v eton et al., 1999).

A aplicação dos ìsótopos cle Pb para ve¡ificar possíveis contarninações e dete¡minar

(on sugelir) sua fonte loi realizacla em solos (Gulson ei at., l9g1; steinmann & stille, 1997;

L Tutsunoto et ql., 1973

2. Sttrcey cQ Kraners, 1975

9,307

18,700

10,294

15,628

29,476

38,630
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walraven et al., 1997), águas e sedimentos cle rios, lagos e oceanos (stukas & wong, 1981;

Monna et al., 1995; Flegal & Patterson, 1983; Flegal et at., 1g86 e 1989; Graney er al., 1995;

Hamelin et al., 1990; I'Iirao el al., 1986; shirahata et al., l9B0), aerossóis (Flirao & patrerson,

i974; Sturges & Barie, i989), líquens (Carignan & Cariépy, 1995), gelo e geleiras

(Murozurni et al., 1969,Ilosrnan et al., 1993 e 1994).

cabe ressaltar qne os dados isotópicos de pb, quando empregaclos em estudos

geocronológioos têm suas composições isotópicas expl'essas em relação ao isótopo'oapb, ou

seja, razões 2oóPb/'o4pb,2o7pbr20npr.. 
e 208pb/20apb. contuclo, em estudos ambientais, desde os

priineitos trabalhos publicados no {inal da décacla de 1960, preferiu-se o uso ¿as razões entre

os três isótopos radiogônicos 1206pb, 
207pb e 20&pb¡. um dos motivos é que as razões entre

esses isótopos são medidas com melhol preoisão (Rabinowitz & wetherill, 1972),

favorecendo a interpretâção clos clados.

Um exemplo abrangente da aplicação dos isótopos de Pb em problemas arnbientais foi
dado por Rabinowitz & wetherill (1972) que determinaram as composições isotópicas de pb

na gasolina, em solos superficiais próxirnos à roclovia e na atmosf'era urbana local, ern ulna

irea aTiva de mineração e fundição de Pb, na legião sudeste clo Estado do Missouri, IlluA. As

razões cleterminadas nesses três ambientes mostraram-se semelhantes, enquanto que as razões

cleterminadas no tninério, solos sr.rperhoiais e poeiras próximas às fìrndições apresentaram

uma ouua gama cle valores, mostrando qne o Pb encontlado na atmoslera urbana e nos solos

marginais à rodovia não eram provenientes das ìndirstrias de funclições, nas sim {a ex¿ustão

da gasolina.

2.3. POLUrÇÃO DE pb NA ATMOSFERA DA CID.A,DE DE SÃO pAUr.,O

A legislação brasileira não estabelecen, até hoje, um valor lnáximo para concentrações

de Pb na atmosfeta, acima do qual esta seria considerada contaminada. Para análise cle dailos

é utilizaclo o paclrão de qualidade do ar adotado pela EpA (Envîronmental proteetion A¿¡ency)

- Agênoia de Proteção Ambiental dos.Estados unidos, onde esse valor é cte 1,5 pglm3 para

concentração média trimestral (CETESts, 2000).

Desde o início cla industrialização e com o clescimento da fi.ota de veículos, a RMSp

sofi'e sérios problemas de poluição atmosférica. Foi então realizada uma série cle trabalhos cle

caracterização da qualiclade do ar e estudos sobre a evolução das Çoncentrações dos poluentes

l3



2. CI.II]MBO (Pb) E P(I,TJIÇ,ÄO AMBIENTAL

na atmosfeta Tais trabalhos envolveram ativiclades de monitorarnento ambiental, realizaclas

pela companhia de Tecnologia de saneamento Ambiental (CETESB) descle 1973 e pelo

cmpo de Estudos de Poluição do Ar (cEpA) do Instituto tle Física na usp, a partir de 1976.

A partir de 1983, os aerossóis na RMSp têm siclo monitoraclo continuamente

(Andrarle, 1993, olsini et at., 1986; Anclrade et at., 1990; CETESB, r99r, 1993). llm 1989

vários aspectos cla poluigão attnosfbrica da área metropolitana de São Paulo loram estudaclos

pela são Paulo Atmosphere characterization Experimenl (spACEX). Essas pesqLrisas

englobaram estudos de poluentes gasosos, particulados e fases líq'idas envolvidos na

fo.mação fotoq'irnica da névoa da R.MSp e a aplicação cle modelos l'oceptores para

identificação e contribuição de suas fontes emissoras.

A maiolia dos estudos realizados na RMSP envolve a cleterminação cla concentração

dos vários poluentes na atmosfèra, onde o Pb é apenas mencionado" Estr¡dos relacionaclos

diretamente ao elemento Pb loram realizaclos pela CETESB, ern 197g, antes do iníoio tla

utilização do álcool como combustível, em i983 quanclo o pRóALCooI, já se encontrava em

andamento e, uma vez mais, o estuclo se repetiu ern 19g7.

Nos trabalhos cle 1978 e 1983 as medições foram realizadas em âmosffas coletadas na

Poeira Total em suspensão (PTS) ou seja, os amostraclores disponíveis (amostradores de

grandes volumes) coletaram poeiras com cliâmetro 30 e 50 pm. Já em 1987, f'oram coletaclas

amostras tanto de PTS como de Poeira lnalável (PI), sendo essas úitimas coletaclas em cluas

fiações: poeira fìna (PF), com diâmetro S a 2,5 ¡rm e poeira grossa (pG), com diâmetro entre

2,5 prn e 10 prn .

Fjtn 1978, a estação de mouitoramento instalada em São C¿retano apl.eserlto¡ valores de

concentrações médias trimestrais de Pb entte 0,83 a 1,60 ¡Lg/rn3, ultrapassanclo o valor de

referônci¿r cla EPA. Já em 1983, os valorcs determinaclos para concentração desse elemento,

na mesma estação, apl'esentou uma queda bastante signifìcativa oorn valores de 0,22 a 0,41

pg/ur3, atribuída à redução do chumbo tetraet¡la como aclitivo na gasolina, em função cto

iníoio do uso da mistuta gasolina/etanol corno combustívcl no Btasil.

Em 1987, o estudo teve como objetivo apresentar a evolução clos uívcis de pb na p1s,

assim como os teores cleste metal nas difèrentes frações da poeira. A amostragem foi realizacla

em quatro lor:ais da RMSP (Parque Dom pedro, Ibirapueta, são caetano e osasco). A coleta

foi feita uma vez a cada seis dias, com duração de 24 horas, no período de um ano. As
amostras de material particulado inalável foram coletaclas em {iltros de teflon. Toclas as

amostras f'oram pesaclas cm microbalança (sensibilictacle de t pg) e o pb loi quantilicado pela

t4
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técnioa de Fluorescôncia de Raios-X. Os daclos obtidos mostraram que a rnaior paúe clo pb na

atmosf'era se encontrava no material pafticulaclo na fiação inlerior a 10 pm, aquela que

penetra (profundamente) no trato respiratório.

Através clesse estudo confirrnou-se a quecla do teor de pb nas diversas estações, com

valotes semelhantes aos detetminados ern 1983, sendo o prinoipal motivo a climinuição clo uso

de Pb tetraetila adicionado à gasolina. Foi destacado que, en', geral, o pb nas poeiras fìnas

cortesponde a 50% do encontrado na prs. Através clo elnprego clo moclelo receptor por

Balanço tle Massas Químicas foram apontadas rhras fontes principais de Pb: exaustão veicular
e poeira de ma ressuspendida.

Além dos trabalhos realizados pela CETESB, outro estudo lèito pot orsini & Bouéres

(1977) determinou o teor de Pb na atmosfèra da cidade de São paulo, por meio da técnica de

Emissão de Raios-x Induzidos por Partículas (plXE), em qne, baseados ern ìrm pequeno

número de amostras, determinaram urna média de pb tle I pg im3. As fontes emissoras furam

associadas à combustão de gasolina, através da razão Br/pb, e emissões industriais.

um decréscimo da participação de elementos-traço antropogênico tais como Linxolìe,
Zinco, churnbo e Bromo na atmosfera foi observado por orsini et at. (19g4).No entanto, as

fontes poluentes mantiveram-se as mesmas.

uma diminuição s,bstancial nos teol'es de pb nos aerossóis de são paul., foi
obse.acla por Andrade et al. (1993) que analisa.am por plXE amostras cle particulados

glosso e fino durante o invelno de 1989, coletadas na usp, A concentração média cle pb

cleterminada no particulado fino f'oi cle 58,1 ng/m3 e para o particulado grosso loi de 42,0

ng/m3; a origern do Pb foi atlibuída a emissões inclustriais e ¿r inoineraclores muricipais.

um trabalho recente realizado por castanho (l999) enfocou a cleterminaçào

quantitativa de fontes de material particulado na atmosfera da cidaile de São paulo. Foram

analisaclas amostras de material particulaclo fino e grosso, nas quais fbram ¿eterminadas as

concentrações de massa coletadas nos filtlos por meio cle análise gravimétrica e a composição

elemental obtida pol PIXE. As concentrações médias de pb cleterminatlas para o pF e pG

foram, respeotiv atnente, 42,2 nglm3 e 37 ,6 ng/m3 dulante o inverno d,e 199'/, e <Ie 22,6 ng/mJ e

16,4 ng/m3 drrante o verão cle 1998.

Até o presente momento, apenas um trabalho realizaclo em escala global por Bollhöfer
& Rosman (2000) menciona o uso de composições isotópicas <le pb, para frns ambientais, no
IJrasil. Tal estuclo envolve a ooleta de aerossóis entre os anos cle 1994 e 1999, em mais de 70

locais no Hemisfério sul, com a determinação clas suas razões isotópicas e concentrações de
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Pb. o perfudo de coleta variou entle urn dia e cloze meses, senclo quc, no írltimo caso, os

IÌltros craln trocados a cada dois rncses.

No Brasil fbram coletadas amostras nas cidades de Belém, Recife, Camaragibe, Rio de

Janeiro e São Paulo somando um total de 23 amostras. Destas, oito foram coletadas na Cidacle

universitári¿r da usP, em são Paulo. suas composições isotópicas 20'pbP06pb variaram de

0,849 a 0,876 e 208Pb/'06Pb entre 2,063 e 2,114 e as concentrações cle pb variar¿rm de 3 a 67

nglm3. As f'ontes cle Pb foram atribuítlas a prováveis emissões ìndust¡iais. Maiores discussões

a respeito deste trabalho serão leitas no Capítulo 4.
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As atividades experimentais realizadas neste trabâlho relacionam-se à coleta cle

amostras para a determinação das composições isotópioas e <le concentrações cle pb nas

mesmas. A seguit, todos os procedimentos utilizados na coleta e realização das análises serão

clescritos de forma detalhada.

Iîot'am realizados vários ensaios, em virtude cla variedacle de procedimentos químicos

encontrados na literatura. Além disso, fbi necessário estimar a quantidacle de Pb presente nas

<ìiferentes amostras qne setiam analisadas, para adequação do melhor. rnétodo.

Para definir o nível de contaminação antropogênica, foram coletadas amostr.as de

matetial padiculado da atmoslèra e água de chuva. No caso de material par.ticulaclo, a fração

analisada foi a inferior a 10 pm (PM¡¡).

Corno prováveis f'ontes poluentes, foram colet¿rdas amostr.as de gasolina (comum e

aditivada), álcool anidro (etanol), poeira de rua, poeira de telhaclo, fuligem de escapamento cle

carros movidos a álcool e a gasolina, lingote de Pb proveniente de f'undição e frltros contendo

material particulado de emissões industriais.

A fim cle caracteríz.ar a razão isotópica do Pb natural (geogênioo) local (para

detctminar possíveis influências n¿ìs arnostl'as coletadas), tbi analisada uma ârnostra <le r.ocha

¿rflorante (análise de rocha total e feldspato potássico), no campus d¿ USP.

3.1. Cot ET,{ Ð8, An4OSTR.AS

3.1.1. Material Particulndo

A coleta de natelial par"ticulado da atmosfera ieve início no final do mês de julho de

1999 e se estencleu até o mês de seternbro de 2000. l,oram ooletadas paftículas oom cliâmetros

aetodinâmicos inferiores a 10 ¡rm (PM¡6), utilizando nm Amostrador <te Parliculado (Ap).

O AP é feito de matclial act'ílico que apóia o filtro. Foram utilizados filtros de teflon

da marca Millipore@ (fluoropore) de 47 mrn cle diârnetro e 1,0 ¡Lm de poro.

A relação de paltículas de aerossol clue antecede o AP é realizada pelo inlet (Hopke el

ttl'' 1997) (tubo cle PVC com 30 om de comprimento e l0 cm cle diâmetro, com mediclas
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internas particulares para seleção das partículas). Esse aparelho seleciona partículas menores

que l0 pm na entrada de ar a um fluxo de 16 L/min. Com tal fluxo e dada a geometria do

inlet, as partículas maiores que l0 pm são depositadas no prato de impactação que possui uma

cobertura de graxa de silicone. o AP é acoplado dentro do inret.

O fluxo de ar com partículas menores que l0 pm segue para a entrada do Ap ficando

as partículas retidas no filtro. O sistema de amostragem tem uma proteção de chuva que

abriga o inlet com o respectivo AP. Este é conectado por uma tubulação de PVC a uma

bomba de vácuo que succiona o ar atmosférico. Esta tubulação passa por um medidor de fluxo
(massfluxometer) que fornece a medida dos fluxos de ar em tempo real e volume total

amostrado (Figura 3). Este sistema de coleta foi gentilmente cedido Prof. Dr. Paulo Artaxo do

Instituto de Física (lF) da USP.

l ultuluçio tlc l'\ (

l8

Fìgurø 3 - Esquema do amosrrador de material particuloclo (bra de escara).

O aparelho foi montado na laje superior do Instituto de Geociências na USp flGc)
(Figura 4), onde a circulação de vento é livre. As coletas foram geralmente de 24 horas, sendo

que em alguns finais de semana as coletas foram de até 48 horas.

O número de amostras coletadas durante o período de amostragem (ulho de 1999 a

setembro de 2000) somou 136 amostras de material particulado (AR-l a AR-I36) como pode

ser verificado no Apêndice I.

Integrador
tle volume
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Figura 4'- Coletor de Material Particulado da Atmosfèra (PM,o), montqclo na laie cto IGc, USp.

Quando do início da amostragem, em julho de 1999 (seis primeiras amostras: AR-l a

AR-6), os filtros utilizados não foram descontaminados para testes de funcionamento do

aparelho, nem tampouco o AP. A partir da sétima amostra (AR-7) os filtros utilizados, assim

como o AP, foram previamente descontaminados (ver item 3.2.1). A Tabela 2 apresenta a

quantidade de amostras coletadas nos respectivos meses.

Tsbels 2 ,, Ntimero de amostras cole tadas mensalntenle

l9

Mês/Ano Número de amostras

Jull99

Agol99

Set/99

Out/99

Nov/99

Dezl99

Janl00

Fev/O0

2

t9

l5

l0

10

7

A

pesquisa

analítico

optou-se

isotópica

variação no número de amostras coletadas se deve ao fato de que no início da

não se sabia ao certo quantas amostras seriam utilizadas, até que um procedimento

confìável fosse estabelecido. Após o estabelecimento do procedimento químico,

por analisar, em média, seis amostras ao mês, para representar a composição

média do período, visto que os trabalhos encontrados na literatura utilizam

Mês/Ano

Mar/00

Abr/00

Mai/00

Jun/O0

Jul/00

Ago/00

Set/O0

'fotal

6

7

Número de amostras

t2

7

9

8

I
8

8

136
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diferentes números de amostras, bem como diferentes tempos no período de coleta das

mesmas (Chiaradia et a\.,1997; Monna et al., 1997; Bollhöfer & Rosman, 2000).

A amostragem do material particulado foi encerrada no mês de setembro de 2000, com

a finalidade de se ter um ano completo de amostragem, substituindo assim as primeiras

amostras coletadas (ulho, agosto e setembro de 1999), as quais serviram para o

estabelecimento dos procedimentos químico-analíticos. Porém, as razões determinadas nas

amostras de agosto e setembro de 1999 apresentaram erros baixos e valores que

perrnaneceram no mesmo intervalo das amostras coletadas nos meses posteriores, sendo então

utilizadas tarnbém para interpretação dos resultados.

3.1.2. Água de Chuva

O aparelho coletor de água da chuva foi montado a cerca de 50 cm do solo (Figura 5),

no interior do pátio do Instituto de Geociências da USP. Consiste de um funil de polietileno

com 26 mm de diâmetro, apoiado em um balde contendo uma garrafa de teflon, devidamente

descontaminados (ver item 3.2.2.). O aparelho era montado pouco antes do início da chuva. O

contato entre o funil e a ganafa de teflon era vedado com parafilme para evitar a entrada de

água e/ou de materiais que não fossem diretamente provenientes da chuva, evitando

contaminação. Após a chuva, a ganafa de teflon era recolhida, embrulhada em filme plástico

e levada ao laboratório para análise.

20

Figura 5 - Coletor de Agua dq Chuva.

A primeira amostra de água de chuva com

2711011999. Demais amostras foram coletadas em

quantidade significativa foi obtida em

22/rt 11999, t8l0t 12000, 2810212000,
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16103/2000, 0210412000, 06105/2000, 20/0612000, sendo cada uma (amostras CH-2 a CH-8)

representativa do respectivo mês.

3.1.3. Rocha

A amostragem de material rochoso foi realizada em um aflorarnento (Figura 6)

localizado na Avenida Professor Luciano Gualberto - USP, próximo ao Hospital

Universitário. Trata-se de uma rocha gnáissica com cristais de feldspato potássico de até 6 cm

de comprimento (Figura 7). Essa amostra (amostra RT) é representativa das rochas que

afloram no campus. A localização do afloramento pode ser observada na Figura 8.

21

Fíguro 6 Afloramento de Rochq Gnáissicu (Cidade Universitária).

Figura 7 - Amoslrqs de rocha

(geogênico).

coletadas para determinação da razão isolópica do chumbo natural
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3"L4. Combustíveis

As amostras de combustíveis foram adquiridas em dois postos cle abastecimento. I;m

utn deles (Posto Nascat, Av. Jaguaré) loi oornpracla uma amostra de gasolina comnm (amostra

GC). Em otÌtl'o posto (Posto Universitário - Cidade Universítária) forarn aclquiricias amostras

de gasolina comum (amostra G), aclitivada (amostra GA) e álcool aniclro (arnostra A). Todas

as amostlas foram colocadas cliretamente em uln recipiente de vitlro, previamente

clescontaminado, e levadas imecliatamente para o laboratório, para sua preparação.

3.1.5. Poeira de rua

Quatro amostras cle poeir.a de rua f'oram coletadas, sendo uma na Av. prof'essor

Luciano Gualberlo (amostra Po-1), cluas delas na Av. cidade universitária (amostlas po-2,

Po-4), e outra no estacionamento do Instituto de (ìeooiências (amostra Po-3) (vicle localização

na Figura 8).

As amostras f'oram coletadas com espátulas plásticas descartáveis e colocaclas em

sacos plásticos. A segr"rir loram peneiradas e a por'ção inferior a 35 mesh foi levacla ao

laboratório pata preparação quírniea.

3.1,ó. t'uligem de escapamento

23

I''o.am coletadas amostras de quatro canos sendo que estes não tlispunham cle

catalisador. 'rrês deles erarn movidos a gasolina (amostras F-1, I,-2 e F-3) e um a álcool

(amostra FA- 1). As amostras lòram coletadas com espátulas descal'táveis, armazenaclas em

sacos plástioos limpos e levadas para o laboratório para prepar.ação.

3..1.7. Er¡¡issões {ndustriais

Para coleta das amostras provenientes cle emissões inclustriais f'olam utilizados fìltros

de fibra de vidro com 11 cm de diârnetro, marca Energética@, em equipamento coletor.

isocinético de poluentes atmosféricos. o período de coleta foi de urna hora. Foram cinco as

amostras analisaclas: EI-1, EI- ta e .EI-1b, coletadas na chaminé de nm gerador de energia em

datas difèrentes; EI-3, coletada na chaminé de uma caldeira, e EI-9, coletada no lavador.de
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incineraclor' A solução de lavagem da sonda coletora d¿r amostra EI-1, fbi tambérn usatla para

análise (t,AV-1).

F'oi coletada tarnbém uma amostra de lingote de pb (amosh.a Li) proveniente cle

ärntlição, sendo esta ¡epresentante de emissão por lìrndição, e a rebarba <lo cofte clos lingotes

(amostra Li-Il) cpre se espalhavam pelo ohão da cmpresa.

Estas amostras foram gentilmente fornecidas por urna Empresa c¡ue solicitor.r que tanto

seu nome como a ptocedência clas amostras não fbssem divulgados.

3.2. PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ANÁLTSES rSOTóprCAS DE pb _

ESTABELECIMENTO DE PROCEDIMENTOS QUÍMTCO-ANAI,,ÍTICOS

Todos os procedimentos químico-analíticos foram realizados em labotatório limpo

classe 10.000, providos de capelas de fluxo laminar classe 100, no centro de pesquisas

Geocronológioas (CPGeo) da USP,

3.2.1, Material particulado (PM16)

Desconluminução de Jiltros

O matetial partieulado foi coletado cm filtros previameute descontaminaclos e

oolocack>s no Arnostraclor de Partic¡,rlado (AP). A t{escontarninação do Ap envolveu uma

lavagem inicial, oom detergente, e enxágtie com ágna tri-destilacla. Foi, então, colocado em

um béquer contenclo água tli-clestilacla e levaclo ao ultra-som por. um períoclo de 30 minutos. o
AP foi novamente enxagnaclo em água tli-tìestilada e coloca<lo para sec¿r na capela cle lluxo
laminar.

o process. de desoontaminação dos fìlt'os fbi aclaptado de Bollhöl-er et at. (1999) e se

1'ez necessário parâ que fosse feita a lemoção de quaisquer partícnlas (ou compostos) que

contivessem Pb e que estivessem ade¡iclas aos {iltros. o proceclimento seguiu as etapas

descritas abaixo.

os lìltros de teflon (PTFbì) f'oram imersos em uma mistura de 70o/o cle etanol,2|yo de

lICl concentrado e 5%o de I'{F concentrado e aqueciclos durante 2 horas. A seguir foram

enxaguaclos ern HNor 1M e aqueoidos clurante uma noite à temperatr¡r'a dc 70 "c. Foram
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lavados em HNo3 I M, aqLrecidos por 2 horas em I{No3 I M, e'xaguaclos cour água tri-
destilada e novamente aquecidos por uma hora, submersos ern água tri-destilacla. Os filtros
1'oram enxaguados três vezes com ágna tri-destilada e levaclos par.a seoar à temperatura

ambiente em rmta capefa de fluxo larninar classe 100.

Preparação químicø tle material particulado

A análise de amostras de material particulacfo reticlo nos lÌltros envolve¡ a sua retirada

através do ataque áciclo, seguinclo-se difèrentes etapas, como clesctito a seguir. Este

ptocedimento f'oi atiaptado a partir daqueles propostos por Monna et at. (1g97) e BollhöFer.el

al. (1999).

o filtro fbi colocado em um Savillex@, com capaciclade cle 60 ml, e f'oram adicionados

4 ml de FIBr 0,7 N. o savillex@ foi levaclo ao ultra,som por um período cle 2 horas, sendo

posteriormente aquecido clulante uma noite em nma chapa aquececlora, (conticla numa ..caixa

de evaporação" alimentada com at fihrado classe 100) à temperatura de 70.c. A solução foi
então t|ansferida para um savillex@, com capacidacle de 7 rnl e evaporada. Foram adicionados

2 ml de água régia 50%o e a solnção foi aquecicla à temperatura cle 110 oc por 24 horas,

visando elirninar a matéria orgânica presente na amostta. A solução foi evaporacla novamentç

e c<rnverticla para I rnl de tICl 6N. Esta solução foi clividida ern dnas partes (g0% e 20o/o) p¿l.:a

preparação das alíquotas. A fiação rnaior foi utilizada par.a determinação cla composição
Isotópica (Ci) cte Pb, enquânto que lìa menor t'oi adicionada uma quanticlade pré-estabelecicla

de traçador isotópico (,spike) para determinal a concentração cle pb atr.avés cla técnica de

Diluição isotópica (DI). Neste estudo foi utilizado un spik:e enr.iquecitlo no isótopo 208pb com

concentração cle 0,5441 pprn ('). Após a realização das alíquotas, as soluções cle cl e DI foram

evaporadas até a secura, ern chapzr aquecedorzr. Foram adioionados 300 pl de FIBI' 0,7N às

amostras e snbmetidas à puriticação cle Pb, através da técnica de tr.oca iônica.

PuriJìcação rle Pb pela técnica de trocø iônica

25

Esta técnica consiste em isolar o Pb dos outros elementos conticlos na solução através

da passagem da amostra por uma coluna de resina iônica. o procedimento adotaclo foi

I 
Este s¡tike o as aliquotas de 20 e 80% pâra Cl c Dl, respectivamente, lblarn utilizados ern toclas as demais

¿unostfâs a[alisad¿ìs neste esludo_
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modificaclo de Babinski (t993). Foram adicionados cerca de 100 ¡Ll cle resina aniônica AC1-

X8,200-400 mesh, folma Cl-, pré-tratacla ('), 
"rrrr.,.n 

miclo-coluna de teflon cle 35 mm cle

altula (incluindo gargalo com tesina e reservatório). A resina foi lavada, sucessivarnente, com

1,0 ml cle HCI 6N, 300 pl de água tri-destilacla e, posteriormente, condicionada com 300 ¡Ll de

HBr 0,7N. A solução de amostra fìii adicionada e a resina l'oi lavada corn 300 pl de FIBI 0,7N

por três vezes consecutivas. O Pb Foi eluído com 1,0 ml de [.lcl 6N.

No início da pesquisa a amostra ela purificada somente urna vez. Deviclo a problemas

de emissão de Pb clurante as análises espectlométricas, resnltant{o em composições isotópicas

com cffos altos, optor.r-se por purifìcar a amosÍ.a duas vezes. Pa¡a isto a solução obtida (1,0

ml cte HCI 6N) loi evaporacl¿r e convertida novamente para 300 pl de FIBr 0,7N c repassada

na coluna seguinclo as mesmas etapas descritas acima. À solução final f'olam aclicionaclos 5 ¡rl

de I-I:PO,r 0,25M e evaporaclos à secura. A amostra estava prontâ para ter suas composições

isotópicas de Pb detetrninadas por espectrometria cle massa.

3,2,2, Agta de Chuva

Para a coleta de água cle chuva, toclos os aparatos utilizailos l'orarn previamente

clescontalninados, como descrito a seguir'.

Descontøminøção tlo.fwnil

O funil foi lavado corn detergente, enxaguado com hgua tri-destil¿rcla e, com o auxílio

cle uma pisseta, lavaram-se lentamente as parecles clo firnil oom HNoi 50%. Este ptocesso loi
repetido por tt'ês vezes; enxaguou-se novamente oom água tri-cfestilacla e o fimil loi seco na

capela cle fluxo laminar.

Descontøminøção das garrafas de teflon

As garrafas cle teilon lotam inicialmente lavadas com detergente e água tri-destilacla.

A seguir, adicionou-se HNOI 50%, e foram aqueciclas na chapa à baixa temperatura, por três

dias. As garafas fot'am enxagnaclas trôs vezes com água tri-clestilada. Colocor.r-se ÍlCl 50% e

2 
Toclas as purìficações cle Itb em colnnas cie tr,oca iônica I'oram realizaclas con csta resilla.
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as gâtrafas fbram aquccidas por lnais trôs dias. Foram, então, çnxagr,laclâs, adicionou-se ágna

tri-destilada e foLam aquecidas novalnente por mais um dia. Finalmente, as gar.rafas fì:rarn

enxaguadas três vezes com água tri-ilestilada e secas na o¿lpela de fluxo laminar.

Preparação químicø das amostru de úguø de chuvø

Devido à escassez de trabalhos que detalhassem a metodologia adotada para amostras

tle água de chnva, foram realizados alguns experimentos para a definição do melhor

prooedimento de tratamento das amosttas.

Quando o volnme cle água coletaclo foi suficiente para ser subdiviclo em 2 amostras,

este procedìmento foi adotado a frm de se acidificar uma destas com FINO3. Em função clisto,

alguns procedimentos folam testados, incluinclo acitlificação e/ou tiltlação da ágr.ra de chuva.

Após testes, verificou-se qì.¡e as amosttas acidilhcadas apresentavam concentrações cle

Pb mais elevadas do que as que não haviarn sido aciclificadas, porém a composição isotópica

das amostras, tanto acidificadas como não aciclificadas elam muito semelhantes. Este fàto

ocorreu, provavelmente, deviclo à formação cle complexos químicos de Pb e/or.r à adesão deste

a garrafa de tef'lon. Assirn sendo, optou-sc pela não acidifìcação das amostras, quando estas

eram ptocessadas logo após a sua coleta.

Quanto à fìltragem da água de ohuva, fbi possível obselar que as ùmostras fìltraclas

apresentavam menores concenttações de Pb clevido à retenção de partículas no lÌltro, optando-

se então pela não-fìltragem.

O procedimento c1uírnico-analítico para as amostras cle /rgua de chuva adot¿¡do

consistiu em, primeiramente, determinar a massa da amostr.a coletada, pesantlo-se a garrafà de

teflon antes e após a coleta. A amostla foi transfèrida para um Savillex@, com capaoidade de

60 rnl, e aquecicla na chapa z'l temperatura de 80 "C até a evaporação total. Urna mistur.¿r cle

ácidos (2 ml de FIÌr concentrado, I ml de HNO¡ ooncentrado e 3 ml de FlCl 6N) foi adicionada

para dissolução do resídLro sólido. ì:ssa solução lloi ac¡uecida por 48 horas, à temperatula cle

t l0 "C, em chapa aquecedora. A solução foi evaporacla, f'oram adicionados 6 ml de FIBI. lN e

aqueceì.I-se na cllapa por 48 horas. Esta solução f'oi dividida em dnas pattes, uma para ¿t

determinação da composição isotópica, e, a outla, para a determinação da concentração de Pb

através da técnica de Diluição Isotópica (DÐ. A solução foi evaporada até a secura e

converticla para 300 pl de I-lBr' 0,7N. Para a purificação de Pb as amostr.as forarn passaclas

27
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duas vezes em micro-oolunas de tol'lon, seguindo o mesmo prooedimento r-rtilizado para as

amosû'as de material particulado (ver item 3.2.1.).

3.2.3. Rocha

As análises isotópicas de Pb for¿un realizaclas tanto nâ amostra cle rocha total como no

feldspato potássico.

Rochtt ToÍal

l-oi necessário coletal uma grande quântidâcle de amostra de rocha para que esta fosse

representativa, uma vez que continha crist¿ris de feldspato potássico de até 6,0 crn. A

preparação desta amosh'a envolveu as etapas descritas a seguir.

Primeiramente, l'oram tetiradas as partes intemperisadas e a ar.nostra, então, foi

quebtada em pedaços menores, com uma marreta, e depois levacla para um britador de

manclíbulas. A amostra foi quarteacla sucessivas vezes e uma clessas lrações foi pulverizada no

rnoinho de bolas (amostra de rocha total), para posterior análise.

O procedimento de dissolução tle amostras de rocha total (RT') para anirlises isotópicas

de Fb, seguiu o processo já utilizado rotineilamente no CPCjeo. Foram pesados 100 rng de

amostra e oolocados em bomba de teflon, com 3 ml de FIF concentraclo e 1 ml de HNOr 7N.

A bomba de teflon fbi insericla em cápsula de aço inox e levada à estufà para ser aquecida a

uma temperatuta de 150 oC, por 5 dias. Esta solução foi evaporada à seeura. Foram

aclicionaclos 7 ml de FICI 6N e levou-se à estufa por uma noite (conversão cle I'luoretos

insolúveis para cloletos solirveis). A solução foi evaporada à secura e o resíduo diluído corn 2

ml de HBr 0,7N. A purificação do Pb se deu através de colunas de troca iônica, em cohuras de

polietileno, contendo 0,I ml de resina aniônica AGI-X8, 200-400 mesh pré-tlatada. As

colunas foram lavadas com 5 mt de FICI 6,0 N e 5 ml cle FI2O ultta-pura, e, posteriormente,

conclicionadas com I ml de FIBr 0,7N. A solução cle amostra foi adicionada e a resina f'oi

lavada com 2 ml cle HB¡ 0,7N, por quatro vezes consecutivas, pala lemoção de outros

elementos em relação ao Pb. O Pb foi eluído com 1,5 ml de HCI 6,0N. A essa solução foram

adicionaclos 5 pl de FI3POa 0,25M e evaporados à secura, estando a amostra pronta para ser

analisada no espectrômetro de massa,
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Feldspato Potássico (FK)

A preparação da amostla cle IfK envolve várias etapas prévias à dissolução. Cristais cle

F'K lorarn triturados e peneirados pata sepiìração da fração -l-60-100 mesh. Essa fraçâo f'oi

lavada várias yezes oom água cleslilada para remoção de poeira, sendo posteriomente secada

sob lâmpadas. Para isolar o leldspato potássico clo plagioclásio (pertita), utilizou-se uma

solnção cotn densidade 2,59 glcm3. Posteriormente, a fiação contendo os I¡K foi subrnetida à

passagem no Separador Magnético Frantz, o c¡ral propicia a separação de FK que contém

inclusões (e.g. biotita, etc) dos FK mais puros, os quais fo¡am analisaclos.

O procedimento adotado segue o método proposto por Floush & Bowring (1991).

Cetca de 40 mg cle FK, previamente lavados com água tri-destilacla em ultrasorn, foram

dissolvidos em cinco lixiviados sucessivos empregando os ácidos e demais condições

aplesentadas na 'l'abela 3.

I'aheh 3 -- Attrc1ue t1uíxtico pcn'et cmálise isokipíca de Pb entJÞldspato pot(rs.sico,

Lixiviado

tìK1-l,l

Í¡Kt-L2

f Kl-t,3

IìKI-1,4

FK1-L5

Ácido empregado

Nota: [,] a [,5 são lixivi¿td¡¡s.

I ml de IIF 5Yo'r 0,1 ml t-lNO¡ 7N

1 ml <le FItr 5Yo + 0,1 ml FINO¡ 7N

1 ml de HF 5Yo'r 0,1 ml FINOr 7N

I ml t1e Hlt ooncentrado

lml llNù 7N

I ml FICI 6N

0 ptimeiro lixiviado foi feito, inicialmente, com I ml de l'lNO¡. A soh.rção f'oi

transferida para outro béqner', o resíduo foi lavado, secado e submetido à lixiviação com 1 rnl

de FICI 6N. A solução f'oi combinada àquela obtida com HNO:i cssa mistura foi considerada

como um irnico lixiviado (I-,1).

Todos os lixiviados subseqüentes (L2 aL5) seguiram o mesmo procedirnento, ou seja,

após cada lixiviação as soluções obtidas folam transferidas para um outro béquel previamente

descontarninado e o resíduo {'oi lavado três vezes com água tri-destilada, secaclo em chapa

TemDo de' Temperatura oC

aquecrmcnto

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

72 horas

t20

120

120

120

120

t7,0
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elétrica e posteriot'monte pesado. As soluções de lavagens f'oram oonrbinadas às soluções clo

respectivo lixiviado. Ao resíduo da lixiviação anterior foi adiciotado o ácido do próxirno

lixiviado, sendo que a dissolução total da amostra foi obtida no quinto lixiviado.

As soluções obtidas foraln evaporadas à secula e o resíduo foi dissolvido com HCI 6N

(conversão de fluoretos para cloretos), evaporadas e o resíduo diluído coru 1 - 2 lni de IlBr
0,7N. Iissas alnoslras foram passadas eln colunas clc troca iônica para purificação de PL:,

scguindo o mcsl'no procedimento descrito ¡:ara Rocha 'Iotal.

3.2"4. Combustíveis

Para análise dos conrbustiveis, testou-se o procedìmento colr cerca de l0 ml de

gasolina comum, que foran colocados en Savi ex@ e evaporatlos enr capela de fluxo larninar

por 48 lroras, à ternpelatura arnbiente. l)esta evaporação restóu um resídutl pastoso onde

adicionaram-se 3 ml de água úgia 50%o, sendo aquecido na chapa, à tenperatula de I l0 'C,

por ut11â noite. Essa mistura foi evaporada e cot1lo ainda restava resíduo denso e escuro, foram

adicionados novamente 3 rnl de água-r'égia e aqueciclos por mais ulna noite. Esta solução foi

evaporada, foram adiciona<los 3 ml de HBr 0,7N e aquecidos em chapa eléfi.ica por 24 horas.

A solução (Sl) foi transferida pala um Savillex@. Ao lesíduo, folarn adicionados mais 3 ml de

IlBr 0,7N e aquecidos durante ur¡a noite a 180 'C a fim de se extrair todo o lrb do resídr¡o.

lissa solução (S2) t'oi combinada à solução Sl resultando na solução total analisada.

Foi feita uma alíquota para. determinação da ooncentraçâc¡ atravós da técnica Dl. A
purifìcação de Pb f'oi feìta passando-se âs amostras duas vezes om nricro-colunas de tel'lon, as

mesmas utilizadas para rnaterial particulado. Através deste teste concluiu-se que utilizar 10 ml

de amostra acal'retava a forrnação de glande quantidade de resíduo após a evapolação. Corn o

objetivo de reduzi-lo, para a análise das demais amostras dc gasolina utilizaram-se apenas 3

rnl.

A alnostra de álcool anidro foi preparada da lnesnra lnalreira que âs de gasolina,

tomando-se 10 ml de amostra, já que após a cvaporação inicial não houve a folmação cle

resíduo pastoso.
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3,2"5. Poeira de rua

As amostras foram peneiradas e a fiação mais grossa qr.re 35 mesh, constitulda

principalmente por pedregulhos, gravetos, folhas e insetos, fbi descartacla. A iì.ação mais fina

foi homogeneizada e cerca de 100 mg foi oolocatla em savillex@ com 2 ml cle IIBI 3N, sendo

aquecida por'4 horas, ern chapa aquecedora, a 80 "C. A seguir, foi feita a centrifirgação a 1500

tpm durante 20 mimrtos para separação entre a solução (L1) e o lesíduo. l)o sobr.enadante loi

feita uma alíquota para determinação das composições isotópicas e concentração cle pb.

O residuo l'oi seoo na chapa aquecedora e medicla a sua massa para dar início ao

segundo lixiviado (L2). Ao resíduo, foi adicionada água régia a 50% (2 ml) e aquecidos por

uma noite. A solução foi evaporada e o resídno foi atacado com 2 ml de HF e I ml de I'INor
ambos concentrados, sendo aquecida por uma semana a 100'c. Foi feita a centrifugação, a

fim de separar a solução para sel'determinada a composição isotópica, o resíduo foi levaclo

pâta secagem na chapa aquecedora para cleterminar a massa lixiviada. As soluções Ll e L2

forarn, então, evaporadas e converticlas para I ml de HBr 0,7N e passadas cluas vezes em

colrura para purificação do Pb, como descrito para Rocha Total (item 3.2.3).

3.2.ó. Fuligem de escapamento

As amostras lbram pesadas e colooaclas em Savillex@, com 2 ml de FIBr 3N e

aqnecidos por 4 horas, em chapa elétrica, a 80 "c. A seguir, forarn centrifìrgadas a 1500 rprn

durante 20 minutos para separação entre a solução (L1) e o resíduo. o resíduo f'oi seco na

chapa aquecedora, rnedida a srra massa para prossegnìr' a análise (L2). Ao resíduo foi

adicionada água régia a 50% (2 ml) e aquecido por uma noite. Esta soh.rção foi evaporada e 1

rnl de FINO3 concentraclo foi aclicionado, cleixando reagir por t¡ma scmana em chapa

aquececlora. A seguir, f-oi fèita a centlifugação a lirn de se separar a soh.rção e o tesíduo. o
resíd¡'ro t'oi para secagem na chapa aquececlora, para se determinar a massa lixiviada. As

soluções sobrenadantes Ll e L2 foram evaporadas e convertidas para lml de FIBI. 0,7N

passaclas duas vezes em mioro-cohmas de teflon, as mesmas usadas para material particulado.
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3,2.7, E¡nissões Indusf riais

As amostras de emissões industriais apresentavam-se bastante impregnadas nos filtros,

os quais foram secos em estufä por um perïodo de 5 horas, à temperatura de 55 .C. Todas as

análises 1'oram feitas em duplicata. Adicionalmente, foi analisado um Iìltro virgem.

O material particulaclo foi removido do filtro, sempre que possível. No entanto, na

grande maioria clos casos, o matet'ial particulado estava extÌemamente aderido ao filt¡o e as

análises foram, então, realizadas na mistura filtro -t- material parliculado.

As amostras foram colocadas em S¿villex@ e ataeaclas corn FINO3 7N para eliminal a

matéria orgânica. Colocou-se cerca cle 6 ml desse ácido e aqueceu-se, na chapa, por uma noite

¿ì 85 "C . Esta solução foi transferida para outro Savillex@ e atlicionou-se novamente ao

resíduo, cerca de 3 ml de FINO3 7N deixando reagir, na chapa aqueoedora, por mais uma

noite. A solução foi adicionada à anterior; a solução total foi evaporada e a seguir, adicionou-

se cerca cle 5 ml de HBr 0,7N, reagindo por um dia na chapa aquececlora. A solução f'oi

centrifugada para separação do resíduo. O sobrenadante f'oi evaporado e, finalmente, cliluldo

em 1 ml de HBr 0,7N. Para a purificação do Pb, a solução foi passada em micro-cohlnas de

teflon.

A arnostra líqüida proveniente da lavagem da sonda coletora (amostra ì_,AV- I ) f'oi

transfèricla para ì.rm Savillex@ de 15 rnl e evapotada na chapa elétrica. A seguir, fbram

adicionatlos 4 ml de LIBr 0.7N ao resíduo e trquecidos, por tuna noite, a tuna temperatura de

I l0 'C. A solução foi centrilirgada por l5 mimrtos, a 1500 rpm e sopar.acla do resíduo, que f'oi

descartado. O sobrenaclante foi evaporado na chapa elétrica e foram adicionaclos 2 rnl cle FIBr

0.7N. Para a purificação do Pb, a amostra loi passada tluas vezes em rnicro-colunas de teflon.

As análises nos lingotes de Pb e nas rebarbas, provenientes de uma funclição, loram

realizaclas em fragmentos, com cerca de 1 mm. Estes loram dissolvidos, em Savillex@, com

cerca de 500 pl de FICI 6N. Dessa solução f'oram tomados 2 ¡rl e depositados diretamente no

filalnento cle rênio para análise no sspectrômetro de massa.

3.3. ANÁLISE ISOTÓPICA D[, Pb POR ESPECTROMETRIA DE MASSA

Após a preparação das amcrstras e purificação de Pb, através da técnica cle troca iônica

(itens: 3. 1 . 1, 3 .1 ,2, 3 .1 .3), cstas f'oram depositadas em filamentos de rênio, oom adição de



3. PAIITE EXPERIMENTAI,

sílica-gel e FI¡PO¿ (Cameron et al., 1969). As composições isotópicas de Pb foram mecliclas

no espectl'ômetro cle massa VG 354, dotado de 5 coletores e detectol.es tipo Faraday, do

Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) da USP.

As composições isotópicas obtidas f'orarn corrigidas para o lracionamento de massa,

em função dos valores obtidos ern várias detenninações clo padr.ão NBS 981 realìzadas

previamente e rlurante o desenvolvimento da pesquisa.



4. RESTJI,TADOS E DISCUSSÕES

4. RESUI,T.AÐOS E DXSCUSSÕES

Âs análises isotópicas e ooncentrações de Pb obtidas em anrostras de material

palticulado (PM¡¡) c água de chuva, assirn como em possíveis fontes pohrentes, serão aqui

apresentadas e discutidas.

As plováveis f'ontes são aquelas que liberam Pb para o ambiente, poclendo ser de

origem natural (alteração cle roohas que contém Pb e poeirzr de rua ressuspendida) ou de

origem antropogênica, tais como exaustão veicular, atividades industriais, queima de

combustíveis fósseis, incineração de lixo, etc.

Nesse trabalho, por motivos explicados no Capítulo 2" as razões isotópicas serão

apresentadas tanto em relação ao isótopo 20aPb quanto ao 20óPb. No entanto, a apresentação

gráfica e a discussão dos resultados serão feitas empregando as razões t07pt¡P06pb 
"2otPb/'o6Pb.

4,I. MATERTAI, PARTICIJI,ADO (PMIO)

Foram coletadas 136 amostras de material particulailo (PM1¡), no período de uln ano e

t{ois meses, entÍe agosto de 1999 a setembro de 2000 (Apêndice I).

Duas amostras de filtro contendo rnaterial particulaclo foram a.nalisadas pela técnica cle

Microscopia Eletrônica de varreclura (MEV), no l)cpartamento de ceologia seclimentar e

Ambiental (GSA) cto Institttto de Geociências da [JSP. Foi possível observar que as partículas

apresentaram composição química eomplexa, incluindo elemontos como Si, Al, Ca, S, Na, K,

O, C, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn e Pb, senclo clificil a identifìcação de fases específicas. As

pattículas possuem cliferentes morfologias, tais como, arreclondadas, angulares e aciculales

(Apèndice It).

Das 136 amostras coletadas, 92 tiverarn suas composições isotópicas e concentrações

de Pb detetminaclas (Tabela 4). Os brancos analíticos variaram entr.e 140 e 200 pg e

tepresentam menos que 0,5o/o do Pb total nas amosÍ.as analisaclas.
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Tabelø 1 - Resultatlos de análises

AR-3
AR4
AR5
AR6
AR7
AR8
AR-11

AR 12

AR 13

AR 16

AR 19

AR 20

AR 21

AR22
AR 23

AR 24

AR 26

AR 27

AR 30

AR 31

AR 32

AR 39

AR 4C

AR 4I
AR 43
AR 44

AR 45
AR 46

01/08/1999 domngo
03/08/1 999 terç€- feira
05/08/1 999 quinta- feira

06/08/1999 sexta-feira
1 0/08/'1 999 terça- feìra
1208/1999 quinta-feûâ

15/08/ i 999 domingo
'16/08/1999 segunda- feirâ
'1 7/08/1 999 terça- fe¡ra
25108/ 1 999 quarta-feira

26/08/1 999 quinta- feira
28/08/1999 sábãdo
29/08/19æ domingo

30/08/1999 segunda- fe¡¡a
3fl08/19æ terçê- ferra

01/09/1999 quarta- ieira
0209/f 999 quinta- feira
03/09/1999 sena" feira
'1209/1999 domrngo
1 4/09/1 9gg ierça-fekâ

17læ/1999 sexta- feuâ
2209J1999 qúalLa- feia
23109/1 999 qu¡nta-f eira
24109/1 999 sexta- feira

1 21 0/1 999 terçã- feka
13/i0l1999 quarla- feirã
14l10/1999 quinta- feira
1 5/10/1 999 sexta- feira
27h0l1ggg quana- feìrc
28110/1999 quinta-feira
2911 0/1 999 sexta- feira
31/10/1999 domingo

de Pb em material

,3,iÍiä. zúpbrupt Efr 
''eut*eu lo; -'pbl*pb ã"î ,*pbr*pb lol ,"eur*eo ["] eo1"s/.1

parcialmente nublado 18,2A2 0,063 '15,576 0,C48 0,852 0,017 37,595 0,063 2,056 O,OO5 i4JD
sol 18.231 0,017 15,612 0,016 0.856 O,oO2 37,8A2 0,017 2,o7a O,OO3 35.tg

parcialmente ûublado 17,991 0,053 15,548 0,056 0,864 0,008 37,692 O,OS5 2,OgS 0,00A 58.11
sol 18,043 0,008 15,598 0,008 0,865 O,OO2 37,BU 0,009 2,098 O,OO2 10.48
sol J8,206 0,019 15,639 0,019 0,85S O,OO4 37,8s3 0,01S 2.OBi 0,004 SO,3B
sol 1A,529 t,037 15,659 0,036 0,845 O,OO4 3BjÀA 0,037 2,OSS O,OO4 jg,34

nublado com garoa 19,488 0,00S 15,741 0,009 0,808 O,OO2 3S,SO8 O,OO9 .1,996 O,OO2 10,47
iñstável 18,167 0 015 15,587 0,014 O,BS8 0,003 37,705 O,O1S 2,076 O,OO2 6,07

sol 17,U1 0,020 15,617 o,o2o O,B7s O,O3O 37,796 0,022 2,.119 0,007 49,46
sol 18,194 0,Cs3 15,626 0,03.i O,8Se 0,006 37.929 0,006 2,0A5 0,006 71,50
sol 18,302 0,028 15,653 0,030 0,855 o,OO4 38,141 0,031 2,084 0,005 77,44
sol 18,075 0,061 15,576 O,OS2 0,A62 O,O1O 37,748 0,06€ 2,088 0,006 39,70
sol 18,315 0.025 15,615 0,022 O,BS3 0,006 37.806 0,026 2þ64 O,OO3 29,72
sol 18.067 0,015 15,609 0,016 0,864 O,OO3 37,837 0,018 Z,Og4 0,004 s1,.13
sol 18,461 0,01ô 15.651 0,015 0,s48 O.OOI 37,Aôa O,O.ts 2,os1 O,OO2 32,92

sol 18,062 0,Ð22 15,571 0,023 0,862 O,OO3 37,778 0,023 2,tg2 O,OO2 137.42
sol 1A,O12 0,A12 15,628 0,014 0,868 O,OA2 37,897 O,O1S 2,i04 0,004 109,36

chuva 18,109 0,t11 15,563 0,011 0,859 O,OO3 37,856 0,010 2,091 O,OO7 79,39
chuva 18,319 0,008 15,6.10 O,OOA 0,852 0,002 37,658 O,OO8 2,056 O,OO3 26,15
sol 18,306 A,A32 15,627 0,032 0.854 O,OO2 37,8.16 0,034 2,066 O.OO3 71,12

sol 1e,441 0,û14 1S,6Be 0,014 0,851 0,001 379Àß O,O1S 2,Ð57 0,002 7,99
parcia¡mente nublêdo 18,196 0,033 15.603 0,029 o,BsB 0,005 37,885 0,037 2,a82 0,002 1.1,g3
parcialmente nublêcio 1B,106 û,o12 15,590 0,012 0,861 0,002 37,98s o,oi2 2,098 0,003 7,65
parcialmenle nublêdo 18,241 0,033 15649 o,oza 0,858 o,oo8 37,972 0,033 z,o11 o,oo4 15,64

nublado 18,288 0,007 1s,621 0,007 o,Bs4 o,o0i 37,780 0,007 2,!J64 o,ooi 17,95sol 18,192 0.005 15,559 O,OO5 O,B5S O,OO2 37,818 0,005 2,o7g 0,002 20.34' sol 18,289 0,004 15 658 O,OOS 0,856 O,OO1 3lj1t O,OO5 2,084 0.001 37,29sol 18,088 0,009 15,604 0,008 0,863 O,oo2 37,881 O,0OB 2þ94 O,@2 55,39nìiblado 18,127 0,003 15,589 O,OO3 0,860 0,001 37,968 O,OO3 2,094 0,001 25r'.52sol 18j54 0,006 15,ôi8 0,009 0,860 0,004 38,020 0,009 2,094 0,006 81,40sol 18,256 0,008 15.624 O,OOB 0,856 O,OO1 37,g4A O,OO7 2,079 C,OO2 65,43
parciêlmente nublado 18,860 o,oi3 1s.701 o,ai2 0,a33 o,oo3 37,94ô 0,013 2,012 0,002 8,94
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AR 48

AR 49

AR 50

AR 5i
AR 52

AR 53

AR 60

AR 61

AR 62
AR 63

AR 64

AR 65
AR 66

AR 67

AR 68

AR 72

AR 73

AR 74

AR 75

AR 7ô

AR 80
AR 81

AR 82

AR 83

AR 84

AR 89

AR SO

AR 91

AR 92

AR 93
AR 95

18/1111999 quinia- feira soJ jg.S72 6,014 15,790 0,013 0,807 0,002 38,890 0,015 1,987 0,C02 18,98'19/11/1999 sexta- íeíra nubrado 17,959 0,005 'rs,ssg 0,004 0,866 0,001 37,568 0,004 2,æ2 o,oo1 37,08
20111/1999 sábado insiáver 18,751 0,007 15,657 0,006 0,835 o,OO2 38,427 0,007 z,Mg O,OO.1 54,37
21111/1999 domingo nublado 1s,490 0,008 15612 0,009 0,844 o.OO2 37,989 0,008 2,054 o,oo2 33,81
221111999 segunda- feirâ instével 18,æ2 c,oos 15,645 o,oo5 0,843 o,oo1 37,908 0,004 2,M2 O,OOI 4O,2O
23/1111999 terF- feira sol 18,258 0,0'!3 15,656 0,013 0,858 0,001 3aj17 0,013 2,088 o,OO2 29,62

17112/1999 sexta- feira sol 18,212 0,006 15,636 o,co6 0,859 0,002 38,067 0,005 2,090 0,002 41,95
19/121999 domingo sot 19,985 0,014 15,926 O,O1S 0,792 0,002 3g,ZB2 0,015 1,966 0,002 10.23
20/121999 segunda- feira sol 18.067 0,008 15,626 0,008 0,865 0,001 37,g2g 0,008 2,102 0,001 45,34
21h2J1939 te(ç- feita sol 17,972 o,oo7 15,573 0,007 0,866 0.003 37791 0,007 2,103 o 002 23,00

15101/2000 sábadc pârcjalmenle nublado 19,880 0,008 15,806 0,008 0,795 o,oo5 38,906 0,007 1.gs7 0,004 35,s1
17101/2000 segunda- fe¡râ sol 20,089 0,007 15798 0,007 0,786 0,001 38,8S4 o,OO7 1,936 0,002 20,12'18/01¿000 terça- feirê parcialmente n¡rblâdo 19,244 0,008 15,756 0,007 0,819 O,OO2 38,609 0,007 2.006 0,002 14,39
19/0112000 quarta- feira chuva 1e,so8 o 0oB r5,6s9 0.008 0,846 o,oo1 38,263 0,008 2,æ7 0,001 17,u
20/0112000 qu¡nta- feiâ nublado 18,025 0,006 15,560 o 006 0,863 o,OOl 37,699 0,006 2,091 o,OO.l 31.81

2410212000 qu¡nla'leiÍa parcialmente nublêdû 18,405 0,016 15,625 0,015 c,849 A,OO2 38,040 0,016 2,67 0,002 21,OA
251022û8 se{a-reira pa¡cialmente nublêcio 18,386 o,o1ô 15,608 o,0lo 0,849 o,OO.t 38.035 0,01.1 2,069 O,OO1 40,15
2610Ù2000 sábado parcialmenie nublâdo 19,565 0,020 15/29 0,021 0,804 o,oo2 38,679 0,023 1,977 O,OO3 67,57
28102/2000 segunda-feire parcjatmente nubtado 17,984 0,018 1s,644 o,o1t 0,870 0,014 3?;gs5 o,oi'2 2.112 o,o.ts 22,19
29102n000 letçlle¡ra insiável 18,412 0,0fi 15,610 0,012 0,848 o,OO2 38,300 0,014 2,080 O,OO3 142,10

'17103/2000 sexla-fe¡ra nublãdo 18,562 0,010 1s,673 0.008 o,u1 0,006 38,121 0,009 2.051 0,006 s7,6a'18/032000 sábâdo chùva 19,043 O,O1B 1S,ZOO 0,018 0,824 O,OO2 38,528 O,OIB 2,023 0,002 31,96
191032000 domingo nubracio 18,140 0,064 1s,s74 0,065 0,859 o,o08 3z,967 0,066 2,093 0,015 3,02
20/032000 segunda-feirâ nubrado 18,362 0,026 15.æ7 0,023 0,853 o,OO4 37,950 0,027 2,067 0,002 13,84
21103/20u0 letçaleira nublado 18,477 o,oo9 15,650 0,009 o,u7 o,ool 37,873 o,Olo 2,050 O,Oû1 31,32

12u12000 quaftaleíÊ sol 1a,247 0,005 f5.588 o,oo4 0,854 o,oo3 38,049 o,oos 2,08s 0,002 35,08
13/04/2000 quinta-feira soJ 18,i83 0,û05 '15,579 0,006 o,Bs7 0,002 37,956 0,006 2,087 0,002 21,80
1410412000 se>da-leÍa inståve, 18,375 0,007 1s,61r o,oo7 o,Bso o,oor 38,084 o,oo7 2,073 o,oo2 39,36
15/04/2000 sábado sot 18,49i O,OO4 15,615 O,OO4 O,U4 O,OO1 3i,gu 0,004 2,052 O,OOI 26,50
16/04/2000 domingo sor 18,857 0,008 15,ô56 0.007 0,830 o,oo2 37,U4 0,006 2,007 o,OO2 19,6518Æ42000 terça-feia instável 19,317 0,010 15,722 0,009 0,814 o,oo2 38,sôo O,o.to 1,996 o,oo2 39,33
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AR 96

AR 97

AR 98

AR 99

AR 100

AR 107

AR 108

AR 109

AR 110

AR 111

AR I12

AR 116

AR ,117

AR 118

AR 119

AR 120

AR 121

AR 122

AR 123

AR 124

AR 125

AR 12ô

AR 128

AR 129

AR 130

AR 131

AR 132

AR 133

AR 134

M/05/2000 qu¡nta-feìrâ

05/05/2000 sexta-feia
06/05/2000 sâbado
07/05/2000 domingo
08/05/2000 segunda-feirâ

1 9/06/2000 segunda-feìra

20/06/2000 terçâ-feirã
21lO6nOOO qsarla-feiß
220612000 quinta-íeirâ

23/06/2000 sena-feira
25106/2000 dom¡ngo

07107/2000 se)da-fe¡ra
08/07/2000 s¿tbadc

09/07/2000 domingo
10/07/2000 segunda-feir¿
1110712000 lercaleka

22J08|2OOO letç€-felra
2310812000 quada-ieirâ

24108n000 qúiûlaleiÊ
2510812000 sexta-feìra
28108,/2000 segunda-feira

29/08/2000 terçâ-ferra

31/08/2000 quinta-ieira

14109/2000 qu¡nia-íeira

15/092000 sefa-fe¡râ
171092000 domingo

1 8/0912000 segunda-feira
1 9/09/2000 teça-feirê
20/09/2000 quarta-ieira

,:ål:iff;. '*pbtcpb 
Eol 

"'eur*eu f,[] "'err*eo ¡1:; '*pbl*pb ã"T 
*pbt*pb lîT "o r^n,'i

instável

soJ

chuvosc
instáveÌ

ìnstável

nublado

nublado

sol/ñuvens

sol
sol

sol

sol
sol
sol

soi

nublado

soi

sol

sol

sol

nublado

nr-ibladc

sol

nublado

nublado

nublâdo

sol/nublado
parc- ñublâdo

nubfado

18,095 0,014 15,632 0.014 0,A64 0,001 37,868 0,014 2.093 0.002 ô9,17
18,188 0,006 15,608 0,006 0,858 0.001 38,007 0,006 2,090 0,001 107,11

18,625 û,008 15,69f 0,008 0,A42 0,001 38,377 0.009 2,060 0,002 28,18
18,087 0,009 15,U4 0,009 0.865 0,005 37,71a 0.009 2,086 0,006 31,74
18.247 0,008 15,5A2 0,008 0,856 0,001 37,750 0,009 2,074 0,002 57,37

18,4U 0,010 15,722 0,016 0,854 0,008 3A.279 0.019 2,t80 0,013 61,52
19,0U 0,006 15,712 0,007 0,823 0,002 38,551 0.006 2,020 0,002 35,34
18,456 4.042 1s.676 0,043 0.849 0,004 38,286 0,043 2,074 0,004 6,99
18,068 0,009 15,590 0.008 0,863 0,002 37,956 0,008 2j01 0,002 6s,19
18,040 0,009 15,575 0,007 0.863 0,004 37;7Åß 0,008 2,092 0,005 129,79
18.018 0,C07 15,645 0,007 0,868 0,001 38,000 0,007 2,109 0,002 71.91

-18.1ô8 0,010 15,615 0,012 0.859 0,003 37,807 0,012 2,081 0,003 45,44
18.543 0,019 15,624 0,018 0,842 0,005 æ,186 0.018 2.0sS 0.004 179.41

18,098 C,022 15.565 A,022 0,860 0,00s 37,918 0.022 2,095 0,004 186,76
18,14s 0,026 15,626 0,027 0,861 0,004 38,035 0,005 2,096 0,005 25,23
'18,154 4,437 15,U1 0,040 0,862 0.005 38,100 0,040 2,099 0,005 34,51

18,101 0,011 15.583 0,00S 0,861 0,003 37.928 0.009 2,096 0,006 115,53
18,12Ð C,019 15.622 0,019 0,862 0,002 38,003 0,020 2,097 0,002 91,59
18,140 C,009 15 610 0,009 0,8ô1 0,001 37.982 0,010 2,035 0,002 85,71
18,08s 0,009 15.577 0,010 0,861 0,002 37,888 0,010 2,095 0,003 102,73
18,111 0,026 1s,650 0,019 0.864 0,010 38,065 0,018 2,102 0,010 61,43
18,192 0,009 15,606 0,00S 0,858 0,001 38,197 0,009 ¿100 0,002 21,02
18,674 C,009 15,ô85 0,008 0,840 0,003 37,855 0.00s 2,027 0,002 86,56

18,088 0,009 '15,5&+ 0,008 0,860 0,004 37.771 0,008 2,088 o,OO2 47,OA
18,556 0,009 15.619 0,009 0,u2 0,009 38,602 0.009 2,080 o.oo2 97.17
18,488 0,006 15,668 0,006 0,847 0,002 38,539 0,006 2,085 o,OOl 34,9ô
18,378 0,004 15,65.1 0,004 0,852 0,0M 37,906 0,005 2,063 o,OO2 27.76
18,222 0,005 15.626 0,005 0,858 0,00s 37,769 0,007 2,073 o.OO4 3Ð,47
18,083 4.012 15.627 0.008 0,864 0,009 3?,952 0,008 2,0SS o,oo9 31.53
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4. RESULTADOS E DISCIJSSÕES

As razões isotópicas 207Pb/206Pb e 208Pb/206Pb variaram entre os intervalos de 0,786 a

0,875 e 1,934 a 2,119, respectivamente, sendo que 84o/o das amostras apresentaram razões

'o'Pbi'06Pb entre 0,840 e 0,870 e 208Pb/206Pb entre 1,936 e 2,119; I5o/o ficaram abaixo desse

intervalo e lolo ficou acima (Figura 9). As concentrações de Pb mostraram valores entre 3,02 e

254,52 nilm3.

Levando-se em consideração esse intervalo principal das composições isotópicas

determinadas nas amostras de PMlo, é possível sugerir que as principais fontes poluentes

possuem razões isotópicas no mesmo intervalo. Contudo, através do gráfico de razões

isotópicas 208Pb/206Pb vs.2o'Pbl'oóPb lFigura 9) observa-se uma correlação positiva entre as

razões, onde estas seguem vm trend. Esta reta deve representar a mistura de componentes, em

proporções variadas, com diferentes razões isotópicas provenientes de fontes poluentes

distintas (Monna et al.,1997).
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Fígura 9 GraJìco de razões isolópicas 208Pb/20óPb vs.20'Pb/20óPb rlas amostras de material pqrticulado

(PMd.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Figura I0 - Gráfìco de rqzões isotópicus208Pb/206Pb vs.20'Pb/206Pb das amostrus de ntalerial particulado,

agrupadas em estações do ano.

0.775

Das 92 amostras analisadas, 20 amostras foram coletadas na primavera (setembro a

dezembro), 15 no verão (dezembro a março), 14 no outono (março a junho) e 43 no inverno

fiunho a setembro). Para verificar possíveis variações sazonais nas composições isotópicas

elas foram separadas de acordo com a época da coleta (Figura l0). Embora as suas razões

isotópicas 2o'Pb?ouPb, independente da estação na qual foi coletada, se concentrem no

interualo de 0,840 a 0,870, l4o/o das amostras analisadas (correspondendo a l3 amostras)

mostram-se mais radiogênicas, isto é, com razões 207Pbl206Pb mais baixas que 0,840. Através

de uma análise mais detalhada, observa-se que cerca de 33o/o das amostras coletadas no verão

apresentam composições isotópicas207Pbl206Pb entre 0,786 e 0,824 (AR-61, AR-64 a AR-66,

AR-74, AR-81), as mais baixas obtidas neste trabalho. Cabe ressaltar que das cinco amostras

coletadas no mês de janeiro 12000, três delas apresentaram-se radiogênicas (Tabela 4),

mostrando a predominância, na época da coleta, de uma fonte de Pb radiogênico na atmosfera

de São Paulo.

Composições isotópicas radiogênicas foram obtidas também em outras estações:

quatro amostras na primavera (AR-46, AR-48, AR-50 e AR-61), três no outono (AR-93, AR-
95 e AR-I08) e apenas uma no inverno (AR-l l). No entanto, a grande maioria concentra-se

no período de novembro/|999 a abril/2000, a época mais quente e chuvosa na região

metropolitana de São Paulo.

O Primavera r: Verão Outono X Inverno

0,825 0,85 0,87s

207PbF06Pb
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4, RESUI,IADOS TJ DISC{JSSÕES

LJm fato Çonstatado é a persistência elas razões racliogênicas observada nas amostras

coletadas ern f,inais de semana nublados ou chuvosos, preferencialmente. Das l3 arnostras t¡ue

apresentam razões radiogênicas, oito foram coletaclas em frnais de semana (sábado e/ou

domingo), sendo que, em sois desses dias, o tempo estava nublado ou chuvoso. Ontlas três

amostras foram coletadas em tetças-feiras, também nublaclas. As cluas alnostras restantes

foram coletadas nuna segunda-feira nublada e qr,rinta-feira oom sol.

Se forem consideradas todas as amostl'as coletadas em hnais de semana (21 amostras),

cerca cle 38olo apresentam composições radiogênicas ¡207 
pv:Í06pb < 0,840; '0tpb/'06pb <

2,050), corno pode ser verificatlo na Figura I l, evidenciando a importância de tal lbnte nestes

dias.
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Figurn ll -'Grúfito cle razõe,s ísotópicús 208Pbl0óPb ys.2071,h/a6l,b ,los qt oÍitt'os (le mdter¡ctl particulatlo

(PM¡¡) coletoclcts tlurante osfinais de senuna.

A firn cle verì{Ìcar a importância de uma fonte particular, a queima cle rnadeira, foi

coleteda uma amostra (AR-117) dutante a lesta junina realizada no Instituto de Geociências.

A composição isotópica 207pbP06pb foi de 0,842 e a 'otpb/toupb de 2,059 e mostra que essa

Fonte não seria a responsável pelas cornposições radiogênicas determinaclas nos finais de

semana. No entanto, a concentração de Pb aumentou consideravelmente, passando cle 45,44

ng/m3 (medi<la no dia anterior) para 179,41nglm3 (rnedida no dia da festa), o que mosh.a que

a queima de cawão pode sel uma impo$ante fonte de Pb para a atmosfera.

0,?50 D,'1'.75 0,800 0,82s 0,850 0,875 0,900 0,92s 0,950
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4. RI.JSIJI.,TADOS tr DISCIJSSÖTJS

Considerando as 92 amosttas çolÐtadas, as concentrações dc pb variaram ent;re 254,52

ng/mr 1an-+:; e 3,02 nglrn3 (AI{-S2) com urn valor. méclio de 5 1,70 + 42,g3 nglm3 . Contudo,

apenas 370 das amostras apresentaram concentuâções superiores a 150 nglm3. É possível

obselat que os teot'es rnais altos foram obtidos nos clias írteis (segunda a sexta-feira) e

ensolar¿rclos. As concentrações diminuem em dias nublados, sendo que as mais baixas toram

medidas em amostras ooletaclas em dias com garoa e/ou chuvosos (T'abela 4). Também

obseruou-se que as concentrações são significativamente mais baixas nos finais de semana.

Uma variação nas concentrações de Pb na atmosfèra da cidade cle São Paulo pode ser

verificada em fìrnção da sazonalidade. No inverno folam determinaclas as concentrações mais

elevadas, variando entre 6,07 (AR- 12) e 186,76 nglrn3 lAtt- L t t), com valor médio de 60,56 +

43,38 ng/m3. Em contrapartida, as mais baixas concentrações foram meclidas no verão, sendo

que estas se distribnem no interv¿rlo entre 3,02 e 67,57 ngln3 (méclia de 36,14 + 37,g0 nglm3).

run valor anômalo de 1 42,10 ng/m3 foi observaclo.

Concentrações de Pb intermediárias foram obtidas na primavera e outoncl. Na

primavera, os teores variaram entre 7 ,65 e 81,40 ng/m3 (média de 44,40 + 53,42 ng/m3); uma

amostra mostrou concentração extremamente alta (254,52 ng/m3; e distoante clos demais

resnltaclos. As amostras coletadas no outono apresentaram concentrações entte 19,65 e 107,1I

ng/nr3 (rnédia = 50,96 x26,96 ndm3).

Através das médias das concentrações determinaclas para as dit'elentes estações, nota-

se a inflttência clo clima na clispersão de poluentes na região metropolitana cle São Paglo,

onde, no verão, a grande quantidacle de chuvas e a dinâmica atmosférica propiciam baixas

ooncentraçöes de Pb. Pol or.rtro lado, o inverno seco, caracterizacto pela ocorência cle

fteqüentes invetsões térmicas com topo em baixas altitucfes, o que é desfavorável à dispersão

cle poluentes (CETESB, t997a; Anclrade, 1993), resulta em maiores concentrações.

Comparanclo os resultados aqui obtidos com os disponíveis na literatura, obsewa-se

que houve um decréscimo nas concentrâções de Pb na atmoslela cle São Paulo nos irltimos l5

anos.

Amostras cle PMro coletadas no períoclo de novembroi1986 a outubro/l9g7, em

difèrentes estações de coleta na IìMSP, apresentaram os valores de concentrações mais altas

na estação de são caetano e mais baixas na estação de osasco. os valores de máximo e

mínimo para a primeira estação foram de 358 ng/m3 e 145 ng/m3, respectivamente, e a méclia

foi t\e 2'l5 + 6l ng/m3 e, para a segunda, os valores foram cle 184 ng/rn3 e 7g nglm3,

respectivanrente, com méclia de 104 + 23 ng/m3 (Alonso et at.,1988).
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Uma redução dos teores de Pb ncl material particulado f'oi obselvada no inverno cle

1989, onde amostras de PF'e PG foram coletadas no çampus da usp em são paulo (Anclrade

et al.' 1993). os valores rnéclios de concentração de Pb, obtidos por pIXE, forarn de 5g,l -r-

59,4 ng/m3 e 42,0 + 36,9 ng/m3, respectivamente.

No inverno d.e 1991 , tbi montada uma estação de monitoramento no eclificio cla

Faculclade de Meclicina da universidade cle São paulo (FMUSp), localizada no baino

cerqueila césar, e f'oram coletadas amostras de PIi'e pG (castanho, 1999). As concentrações

máxima e mínima determinadas para o particulado fìno por pIXÞl fìrram <te 181,8 nglm3 e 5,4

nglm3, respectivamente, e méclia de 42,2 !:33,g ng/m3. para o particulado grosso o valor

tnáximo foi de 260,3 ng/m3,. mínimo cle 2,3 nglm3, tendo como rnédia 37,6 + 45,5 nglm3.

I)urante a lnesma pesquisa tambérn foram coletadas amostras de material particulado, em

ambas ftações, clurante o verão de 1998; a coleta t'oi realizada no campus cla uSp em são

Paulo. os vakrres máximo e mínimo cle concentração cle Pb no pt t'oram de 66.7 ng/rn3 e 5,1

ng/m3, respeotivamente, apresentanclo uma rnódia cle 22,6 t- I5,0 ng/m3. No pG os valores

máximo e mínimo foram de 54,7 nglm3 e 4,5 nglm3, respectivarnente, com média de 16,4 -r

10.2 ng/mr (C'astanho. I 999).

Através desses dados, observa-se que ¿ìs médias clas concentrações de Pb determinaclas

no prcsente trabalho, utilizando a técnìca de lispectrome ia de Massa por Diluição Isotópioa

(nma técnica muito rnais preoisa), comparaclas àquelas medidas no inverno de 199'l e verão de

1998, são mais altas e semelhantes ¿ìs cleterminaclas no inverno de 1989, sugerindo que houve

um auürento cle Pb na atrnosfela de São Paulo a partir de 1997. Contudo, âs concentrações

máximas e mínimas para o inverno de I 997 determinadas por castanho ( 1999) são

semelhantes às obtidas para o inverno de 2000 (este trabalho).

De qualquer forma, as concontrações de Pb determinadas na atmosfera da r.egião

metropolitana encontram-se sensivelmente abaixo do lirnite rnáximo cte 1,5 pglm3,

estabeleciclo pela CL,'I'IJSB, eviclenciando que as meclidas de redução clo pb em combustíveis

foram muito efìcazes e esses teores não apresentam riscos à saúrcle da população.

A cofrelação das oomposições isotópicas de Pb obtidas nas amostras de pM¡6 coñ as

suas respectivas concentrações é apresentacla nas figuras 12 e 13, onde se observa que a

maioria (84%) das amostras tem composições 2o7pb/toupb e,o*pbi206pb entre 0,g40 e 0,g70 e

2,050 e 2,120, respectivamente. Suas concent¡ações variam entr.e 3,02 e 250,52 nglm3, sendo

que, com exceção de 3 amostras, as demais apresentam valores abaixo de 150 ng/m3. Esse
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fato stlgere que as principais fontes contaminantes possuem composições isotópicas

semelhantes (ou próximas) as deste intervalo.
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As cornposições isotópicas 'u'pltPo6plt e 208pb/206pb menoles que 0,g40 e 2,050,

respectivamente, mais ladiogênicas, foram rnedidas en 74%o das amostras, as quais

apresentam conoentrações considetavelmente mais baixas, normalmente rnenores que 50

ng/m3. como mencionado anteriormente, composições isotópicas racliogênicas foram

observadas em ârnostras coletadas, geralmente, ern finais de semana e clias nublatlos e/ou

ohuvosos. Tal fato indica que existe uma fonte poluente de pb com composição isotópica

distinta daquelas observadas na maiotia das amostras coletaclas e que ela se caracteriza por tet
baixa concentração. É possível sugerir tlue essa fonte possue uma røzão 2o7pb/206pb tão baixa

quanto 0,780 e que a valiação das composições otrservacla nas arnostras represente a mistru.a

desta f'onte racliogênica com oìitras fontes não radiogênicas 1207pb/206pb > 0,g401.

Dois fatos podem explioar a ocotrênoia prelèrencial cla fonte racliogênica durante os

finais de semana: (1) a fonte emissora só libera este material particulado aos finais cle semana,

ou (2) por ser umâ fonte com baixa concentração de Pb, esta é mascarada, clurante os dias

úteis, por fontes com maiores teol.es e cornposições isotópicas não radiogênicas.

Os dados de composições isotópioas e concentragões de Pb obtidas neste trabalh<l são

semelhantes àquelas recentemente publicadas por Bollhöfèr & Rosman (2000), e obtidas em

oito amostras, coletadas entre 1995 e 1988, também no oampus da lJniversiclacle de São paulo

- sP. A arnostra de 1995 loi ooletada por 60 dias (outubro e novembro) em um irnico filtro,
enquânto que outra amostt'a foi coletada por 30 dias em maio cle 1997. Outras seis amostras

foram coletadas entre janeiro e dezembro de 1998, senclo que cada uma representa 60 dias cle

coleta e seus rosultados representam as méclias clos respectivos tempos cle amostragem.

As composições 207 Pb/06Pb obticlas por Bollhöfer.& Rosman (2000) fbLam de 0,g49 +

0,001 (1995),0,857 -r 0,001 (1997) e entre 0,845 e 0,856 par.a o ano de 1998. As

concentrações cle Pb meclidas foram: 52 t 14 ng/m3 (1995), 50 + 13 ng;/m:ì(1997) e entre l1 e
67 nglm3 (1998). T'anto as cornposições isotópioas como as concentrações obtidas por.aqueles

autores se assemelham aos resultaclos obtidos no presente traballio (composições isotópicas
207Pt.r/'06Pb distribuídas no intervalo cle 0,786 e 0,875, sendo que g4%o d¿s amostras

pennaneoeram no intervalo de 0,840 e 0,870; maior média das concentrações de pb cle 60,56

+ 43,38, obtida no inverno). Possivelmente, a maior variação no intervalo das composições

isotópicas determinadas neste trabalho reflete a periodicidatle na coleta, já que são apenas 24

horas quanclo comparadas com 60 dias ininternlptos de coleta.
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4.2. ÁGUA DN, CFIUV,{

F-oram coletadas sete amosftas eln meses distintos e foram cleterminadas as

composições isotópicas e as concentrações cle Pb, como pode ser observado na Tabela 5.

vários testes f'olam fèitos nessas amostras, tais como a acidificação e/ou f,rltragem da água de

chuva como explicaclo no item 3.2. como resultado, foi possível observar que as razões

isotópicas, numa meslna amostra elam constantes, inclependente do procedimento adotado, e

apenas a concentlação cle Pb variava. A acidificação da amostra tesultava em concentração

mais alta comparada à amostra não acidilicad¿, permitindo concluir clue ern plI baixo o pb se

mantém em solução. observou-se, em uma amostra (cH-8) evaporada imediatamente após a

coleta, qne as conccntrações, na fração acidificada ou não, são semelhantes. I)esta for.rna,

sugere-se que amostras cujas concentações serão cleterminadas e que ficarão armazenadas

antes da análise clevem ser acidificaclas. Concentrações mais baixas são determinadas em

amostras f,rltradas, já que o material particulado, que contém Pb, é isolado da amostra.

Em função clos testes, concentrações variadas f'oram obtidas em âmostras realizadas

em duplicata ou quadruplicata. No entanto, as aceitas como reais para cada amostra, são

apresentadas em negrito na Tabela 5.

A preparação da série CH-442 a CH-4D2 (duplicata da séric CH-4) fbi realizada trôs

clias após o inícío da preparação da série C[I-4Al a CFI-4D1 e su¿ìs conoentlações ref'letiram a

dissolução do matelial pafticulado pelo FINOI, aumentando o teor de Pb nestas.

Consitletando as sete amostras coletadas, as composições isotópicas 207pb?06pb

variararn de 0,791 a û,861 e as razões 208Pb/206Pb entre 1,949 e 2,089 (Figr.rra l4). Suas

concentrações varialam entre 0,83 e 4,99 ¡tg/L, e não s() obsela uma coü.elação entre

ooncentração e razão isotópica (Figum 15).
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Vabela 5 - Resultados de anólíses isotópicas de Pb em ágzø de chwa

cH-341
cH-38'1

Çtl4A1
CH4M
cr.{-4Bl
CH4B2
ct]4c1
cH4C2
CH4D1
ct14D2
cH-sAl
cH-581
cH-6
cH-7
cH,8
CH-84

221 1/.1 999 segunda-feira
1 8/01/2000 terç¿-feira

1 8/01/2000 terça-feira

2U 122OOO segunda-feira

28|OZ2OOO segunda-feira
2alj2l200j segunda-feira
28lO2l20OO segunda-feira

2alO2l2OOO segunda-fe¡ra
28102J2000 segunda-íeira

28102000 segunda-Íerra
28i02n100 segunda-fei.a
1 6/03/2000 quinta-feìra

1 6103n000 quinta-feira

020412000 dom¡ngo

06/05/2000 sábado

20/06/2000 terçê-íe¡ra

20/062000 terç€-feira

*pbrepb 
ãï 

2aTphi,upb 
ã'5 

,",pbÊnet 
ãî; 

ÆpbÊ*pb 
ãä 

*pbF*pb

18,315 0,014

18,467 0,01C

18,479 0,009

20,444 0,010
19,988 0,017

19,892 0,0.10

19,859 0,009

19,929 0,005
19,957 0,005
'19,902 0,013
19.909 0,071

18,137 0,006
18,'149 ô,003

18,286 0,005

18,902 0,007
18,446 0,051

18,405 0,0'13

OBS; Cornposções lsotóp¡cas corrigidas pâra fracionamenfo de ¿nas_sa

15,609 0,013

15,646 0,010
15,653 0,008
15,ô51 0,010

15,857 0,018
15,810 0,0'11

15,792 0,007

15,792 0,006
15,798 0,005

15,805 0,006
15,791 0,074

15,624 0,006

15,618 0,003
15,659 0,005
15,782 0,007

15,684 0,C51

15,656 0,013

0,852 0,002

a,u7 0,002

o,u7 0,002

0,791 0,001

0,793 0,003

0,795 0,002

0,795 0,004

4,792 0,002

0,792 0,00r
0,794 0,007

0,793 0,008

0,861 0,001

0,861 0,001

0.856 0,001

0,835 0,002

0,850 0,005

0,851 0.002

38,104 0,014 2,080

38,164 0,010 2,C67

3A,237 0,009 2,069

39,069 0,010 1,949
39,079 0,016 1,955

38,893 0,012 .1,955

38,8æ 0,008 1,956

38,922 0,006 1,953
38,968 0,006 1,953

38,927 0,006 r,956
38,874 0,073 1.953

37,878 0,006 2,088
37,910 0,003 2,089

38,190 0,005 2,089
38,698 0,006 2,M7
38,381 0,053 2.0A1
38,280 0,013 2,080

Erro Pb
(1o) (¡rs/L)

,F.E

Èpg=

0,002 1,94 Não Não

0,002 2,12 Não Nåo

0,002 2,70 Sim Não

0,001 3,12 Não Não

0,003 3,20 Não Nåo

0,003 '1,94 Não S¡m

0,002 1,93 Não Sim
0,001 4,'16 Sim Näo

0,001 4,93 SÌm Não
0,008 4,01 Sim Sim
0,007 4,31 Sim Srm

0,002 3,94 Não Não

0,002 4,82 Sim Não

0.001 1,94 Náo Não

0,001 0,83 Sim Não

0,004 4,86 Não Não
0,002 4.99 Sìm Não

a,

*l

(t)

U
iAô
ç/)o
U)

c.,
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A partir do diagrama da Figura 14, observa-se que as razões isotópicas de pb

determinadas para as amostras de água cle chuva estão no mesmo intervalo de valores clas

amostras de m¿terial particulado. A média das razões isotópicas 207pb/206pb determinaclas para

750 0,'7',15 0,800 0,825 0,850 0,875 0,900 0,925 0,950

to, 
Pblzr6 Pl,

trì CH-2 Ð Cl-I-3 "a CII-4 x CII-5 x Ct.I-6 ñ CFI-7 o CII-8
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amostra de água de chuva CH-4 é 0,193 e foi cornparacla com a razão isotópica detenninada

para amostra de material parliculado do mesmo período. Observou-se que a alnostra (AR-74)

coletada drrante um final de semana (dias 26 e 2110212000), ou seja, um clia antes da

precipitação da chr¡va, apresentou composição isotópica radiogênica 1207pb/206pb = 0,804)

semelhante ¿ì obtida na amostr'¿r de ágtra de chuva. A semelhança das cornposições isotópicas

tle Pb obtidas na ágna de chuva e no material particulado coletado no mesmo período é

evidente e indica que grande parte do Pb presente nas águas de chuva é resultante do material

pafticulado caneado durante a precipitação.

A evolução da composição isotópica de Pb durante o cvento de precipitação f-oi

esttrdada por Monna et al. (1995) ern Montpellier., França, onde observaram que, no início do

evento, a razão isotópica é menos radiogênica e que após celto tempo a razão so toma mais

tacliogênica, mantondo-se estável até o fim do episódio. Foi considerado que a maioria clos

aerossóis locais foram precipitados no início da chuva, sendo tesponsáveis pela baixa razão

isotópica, ou que as pequenas partículas antropogênicas são primeiramente afetadas por

nucleação. Após algumas horas, a composição isotópica da água dc chuva refìete a

"verdadeira" composição das partículas rem¿tnesoentes nas chuvas.

4.3" R.OCMA TOT"A{-, Ð F'ELÐSPATO P{}TÁSS{CO

48

Para determinação dos valores clas razões isotópicas cle Pb natural (geogênico), foram

analisaclas amostrâs de rocha total e feklspato pot/rssico. O motivo pelo qual se fez a análise

clo fèldspato potássico separadamente, é qne este retém gr.ande quantidade cle Pb quando da

cristalização da rocha.

Na amostra de rocha total as lazões isotópicas obtidas foram de 0,909 pora 207pb/206pb

e 2,197 pan tosPb/206Pb, 
razões estas semelhantes as dos lixiviados obticlos no f'eldspato

potássico que variaram entre 0,916 e 0,932 paru 207pb/206pb e 2,190 e ?-,205 paru 208pb/206pb

(Tabela 6).
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Trbeh 6 -- Resultqclos de análises ísotópic.ts de Pb eü rccho totcrl c Jèkls¡nto potrissico

RT

Fel dspato P otáss¡ co (FK)

Primeiro lixiviado (L1)

Terceiro lixiv¡sdo (L3)

Quarto lix¡viado (14 )

Quinto lixiviado (15)

,*"0¡rro Etto

(1")

Quanclo plotadas no gráfico 2otpb/'06pb vs. 20tpbl,o6pb (Figura 16), essas amostras

mostram-se muito menos radiogênicas do que as amostras de pMro, fhto este obselado pela

delirnitação do campo das demais amostras (material particulado, água de chuva) sendo

representantes do Pb geogênìco (natural), ou seja, um pb não contaminado.

17,092 0,005 15,542 0,006 0,909

2orpbt2oapb E'to ro.rrr¡^ro
(1o)

16,933 0,044 15.523

16,617 0,019 15,490

16,790 0,056 15,449

16,741 0,023 15,524

EÍo ,ooPbl*Pb
(1o)

0,041 0,916

0,016 0,932

0,052 0,920

0,02-3 0.927

2,300

2,250

2,200

^ 2, t50

I 2,100

f z,oso

"' 2,ooo

1,950

1,900

1,850

0,002 37,562 0,007 2,197 o,OO7

0,005 37,0a2 0,045 2]90 0,008

0,005 36,821 0,017 2,218 0,004

0,007 36,797 0,060 2,192 0,006

0,002 36,910 0,023 2,205 0.002

E"o ,*rorr*oo É,,o

(1") (1o)

0,750

Figura 16 - Gráfico de røzões ísotópicas 208 Pb/'06 Pb vs. 207 
P b/06 Pb tle mosh.as de rochu btal, .fèlrtspato

potússico e o ccunpo on(le sihßm-se qs atnostras de água de chuvo e natet ial pctrticulatÌ<; (pM¡¡.
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As amostras de galena provenientes da região do Vale do Ribeira, representantes

regionais do Pb geogênico, no sudeste do Estado de São Paulo e nordeste do Paraná,

apresentam composições isotópic as'07Pbf06Pb e 208Pb/206Pb que variam entre 0,901 e 0,962 e

2,170 e 2,274, respectivamente, (Tassinari et al., 1990) sendo estas concordantes com as aqui

determinadas (Figura I 7).
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Figura I7 * GráJìco de razões isotópicas 2æPb/206Pb vs.2o'Pby'ooPb de amostras de galenas da região tlo

Vale do Ribeira (Tassinari et al., 1990), qmoslras de rocha total efeldspato potassico coletados na tJSp e

o compo onde 'vituam-se qs amosÍras de água de chuva e material parliculado (PMta).

O Cumpo dqs amoslras de material parÍiculado e dgua de chuva

í:-:----' Campo das amostrqs de rocha totat e.feldspato potássico

O Pb geogênico determinado nessa pesquisa, bem como o definido pelas galenas do

Vale do Ribeira (Tassinari et a1.,1990) apresentaram razões isotópicas menos radiogênicas do

que as amostras de material particulado e do que a maioria das amostras das fontes emissoras

de Pb (com exceção da amostra de poeira de rua - Po-3). Este fato pode sugerir que o Pb

geogênico seja um membro final da reta definida pelas razões isotópicas das amostras de

material particulado e fontes de Pb, com pouca participação na contaminação atmosferica,

uma vez que razões semelhantes às do Pb natural não foram determinadas em nenhuma das

amostras de PMro.
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4.4" COMBUSTÍVF],fS

A fim de constatal'a presença ou não cle Pb na gasolina e etanol em São paulo, foram

analisadas amostfas desses combustíveis para caracterização isotópica e concentração de Pb.

As razões isotópicas determinadas para essas amostl,as podem ser observaclas na

T'abela 7.

Tsbele 7 - Result¡t(los de anólíses isotópicqs e concentt.ûção de Ph en ge,tolinq e etLlnol

GC-14

GC-18

G2a

GA-a (Gasolina Aditivada)

GA-b (Gasolina Adit¡vada)

Atcool

A1b

A1c

Ab

2*pb/2qpb Etro ,o'rorr*"0 Et,o ,orrorr*"0 Erfo ,ourorr*ro Etto ,ouro¡o. Erro

(1o) ('1o) (1o) (1o) to 
1.,o¡ 

to k'n"¡

17,895 0,380 15,568 0,340 0 870

17,804 0,178 15,532 0,178 0,A72
'18,362 0,105 15,576 0,109 0,848

18,376 0,406 15,429 0,397 0,839

18,622 0,225 15,662 0,210 0,841

17,A57 0,023 15,584 0,024 0,873

17,941 0,0't0 15,610 0,009 0,870

17,863 0,015 15,584 0,015 0,872

17,906 0,066 15,570 0,060 0,869

As amost¡as de gasolina comum fclram analisadas en cluplicata e apresental'am razc)es

isotópicas 207Pbf06Pb e 208Pb/206pb no interyalo de 0,848 a 0,g72 e 2,0g2 ,ù 2,114,

tespectivamente. As concentraçôes de Pb determinadas nas amostras foram de 0"56 a 1,54

lLg/L.

A amostt'a de gasolina aclitivada loi analisacla em duplicata senclo os valotes

<leterrninaclos semelhantes, onde as razões isotópicas 207Pb?06pb foram de 0,839 e 0,841 e
208Pb/206Pb foi de 2,068 e 2,073. Às concentrações cleterminaclas f'oram cle 2,0 e 2,27 ¡tglL,,

sendo que a diferença determinada ern uma mesrna arnostla se cleve ao fato de que a gasolina

é extremamente volátil, tornando-se muito difícil manter um¿r constância na massa durante a

pesagem.

As tazões isotópicas de Pb valiararn significanternente entre as amostras de gasolina.

A gasolina ¿rditivada âpresentou teores de Pb mais altos do que as amoskas de gasolina

0,032 37,776 0,354 2,111 0,043 0,62

0,010 37,639 0,178 2,114 0,015 0,56

0,027 38,243 0,111 2,082 0,029 1,54

0,043 38,008 0,419 2,068 o,OU 2,00

0,024 38,619 0,240 2,073 0,020 2,27

0,008 37,814 0,023 2,118 0,008 38,62

0,004 37,936 0,012 2,114 0,004 38,86

0,001 37,766 0,002 2,114 0,002 38,34

0,015 37,825 0,061 2,112 0,009 38 65
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comum. Comparando a média das concentrações para as alnostr¿ls cle gasolina cornum (0,904

+ 0,55 ¡LglL) e aditivada (2,135 ,L 0,19 pg/L) obsela-se que a Írltirna apresenta o dobro de Pb

contido na gasolina comum. O baixo teor de Pb determinado nessas amostras pode ser devido

à não adição de Pb na gasolina ern São Paulo, sendo misturado cerca de 25%o de etanol para

reduzi¡ as etnissões automotivas. Por'ém as amostras de etanol analisadas apresental'am

concentrações de Pb maiores do que as determinadas nas amostras de gasolina. Assim, pode-

se sugerir que o Pb presente na gasolina permaneceu no resíduo formado após a evaporaçào

das amostras durante a preparação química, como explicado no item 3.1.5.

A amostr¿r de álcool anidro foi analisada em qtradruplicata, sendo que as razões

isotópicas 207 
PbF06Pb e 208Pb/'o6Pb variaram entre 0,869 e 0,873 (média de 0,871) e 2,112 e

2,118 (média de 2,114), respectivamente. As concentrações variaram entre 38,34 e 38,86,

senclo tal variação muito pequena (cle 1,35%). A média das concentrações determinadas par.a

essa amosÍa foi de 38,ó2 + 0,22 ¡t{L.
O comportamento das composições isotópicas determinadas pode ser visrnlizado na

F igura 1 8.
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Figura 18 - Grófico de razões isotópícas 20EPby'06Pb vs.207Phl06Pb das qmostrqs tle combustíyeís e o

campo onde siluüm-se as amosh,as cle úgua de chuva e material particulado (PM1).

207Pb/206Pb

..( Alcool X Cìasolina
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As composições isotópicas variaram para cacla posto d.: abastecimento, não senclo

possível definil uma única assinatrra isotópica para a gasolina. No entanto, as amostras de

gasolina (comttm e aclitivada) e etanol analisadas neste trabalho, apresentaram composições

isotópicas dentlo do mesmo interualo cleterminado pâr'a as amostras de material particulado

(itern 4.1), evidenciando ser esta uma possível fonte de contarninação cle Pb na atlnoslèra na

cidacle de São Paulo.

4.5. F'ULIGEIVT DA N,SCAPAMENTO DE VEÍCULOS AUTOI\{OTORES

As amostras de lìrligern cle escapamento sofì'etam dois tipos de ataque químico (itern

3 2.7), sendo que o ptimeiro ataque foi realizado com o objetivo cle se lixiviar o Pb superficial

proveniente da queirna dos combustíveis (L1) e o segundo ataque pâra lixiviar o pb que

poderia participar do material corroido clos escapamentos clos veículos (L2).

Assim sendo, as amostras de fuligens coletatlas nos esoapamentos de carros moviclos à

gasolina apresentaram para o primeiro lixiviado (Ll) razões isotópicas 2orpbP06p6 
e

20EPb/206Pb varianclo entre os intelalos de 0,858 a 0,890 e 2,¡J92 a 2,053, respectivamente

(I'abela 8 e lì'igura l9). A amostra (Ir-2) foi redepositada, ou se.ja, parte desta f'oi novamente

depositada no filamento cle rônio pal'a ser medicla novamente no Espectrômetro de Massa,

pois houve dificuldade em cletermina¡ suas razões isotópicas na plimeira tentativa, por

possíveis interlerôncias cle matéria orgânica. porém, as razões 207pbl206pb e 208pb/206pb

apresentararn-se semelhantes após serem rnediclas.
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T(belø 8 ^ Resultudos cle análíses isot(tpicas de Í,h em./ìligem de escapãnentos

F-l t_l

F-1 L2

F-2LI

F-2 L1(redeposição)

F,2 L2

F-2 L2 (redeposiçåo)

F-3 L1

F-3 L2

FA-1 L'l

FA-1 L2

escapamento

,*pbl.pb Ëtto ,or"orro.,ro E,tu

('lo) (1cr)

18,334 0,187 15,804 0,199 0,862 0,027 38,739 0,223 2,113 0,058

18,297 0,014 15,640 0,013 0,855 0,003 38,435 0,014 2,101 0,002

18,124 0,049 15,553 0,047 0,858 0,006 38,041 0,049 2,099 0,005

18,168 0,030 15,608 0,026 0,859 0,006 38,150 0,027 2100 0,004

18,307 0,016 15,623 0,015 0,853 0,003 38,318 0,016 2.093 0,003

18,311 0,014 15,605 0,015 0,852 0,006 38,298 0,0.t4 2,092 o,OO3

17,666 0,025 15,730 0,030 0,890 0,010 38,031 0,035 2,153 0,017

17,708 0,011 15,697 0,011 0,886 0,002 38,286 0,011 2J62 0,002

17,961 0,028 15,696 0,028 0,A74 0,003 38,045 0,029 2,118 0,002

18,085 0,023 15,610 0,026 0,863 0,010 38,092 0,025 2306 0.0.13

OAi:ci;ffi

Para o segundo lixiviado (L2) as amostras apresentaram razões isotópicas 207pb/206pb 
e

208Pb/206Pb 
vari¿nclo entre os intervalos cle 0,852 a 0,886 e 2,098 a 2,162, respectivamente.

Pocle-se observar que os primeiros lixiviados (Ll) apresentaram razões isotópica s 207 pbP06pb

menos racliogênicas clo que as do L2 (Tabela 8).

A amostra F-3 apresentou lazões isotópicas lnenos racliogênicas 1207Pb/?06p6 de 0,890

para o Ll e 0,886 para o L2) c¡uantlo comparatlas às demais amostras, podendo esta apresonta(

contribr-rição de Pb ploveniente cla corrosão do rnaterial cfo escapamento do veículo, ou ainc{a

refletir a composição isotópica clo combustível. Cabe ressaltar que todas as amostlas foram

coletadas diretamente t1e escaparnentos, os quais apresentavam difèrentes níveis de corrosão.

A amostra de resíduo de escaparnento de cano rnovido a álcool apresentou, para o

ptimeilo lixiviado, razões isotópicas 207pbl206pb cte 0,874 e 208pb/206pb de 2,t1g (razões

comparáveis às determinadas na amostra de álcool, cuja rnéclia das razões isotópicas
207Pbf06I>b.foi 

de 0,873 
" 

to8Pb/206Pb 
d,e 2,114). para o segunclo lixiviado as razões isotópioas

207 Pb/206Pb e 208Pb/206Pb fbrarn de 0,863 e 2,106, respectivamente, sendo estas mais

radiogênicas podendo sugerir a contribuição cle Pb proveniente do materi¿rl clo próprio

escapamento.

,o,"o,r*ro E"o ,onpb/o4pb E"o ,*rorr*ro E,,o

(1o) ('1o)

54
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Figurø 19 - Gr(tfico ¿le reuões isotópicus 208Pb/06Pb vs. t0'Ph/2qóPb de qmolttras de resídut¡s sólidos

(fuligem de escapamento) provenienÍes da queima ¿le combuslíveis e o compo oncle situam-se as aÍnoslras

de úgua de chuva e material particulado (l,Md.

Na Figura 20, verifica-se que as composições isotópicas de Pb determinadas para as

amostras de combustíveis e de resíduos sólidos provenientes da sua combustão, são

semelhantes e plotam no mesmo intervalo das cornposições isotópicas de Pb das amostras de

material particulado, evidenciando a importância destas fontes para a contaminação de Pb na

atmosfera de São Paulo.

0,750 0,775 0,800

X Fuligem de escapamento (Ll) , 'Fuligem de escapamento (L2)

0,825 0,850 0,875

2o7Pb/2o6pb
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Figura 20 Grafico de razões isotr)¡ticas 208pb/206ph vs.2orpb,y'\opb tle cunostra.s cle resídur¡s sólido.s

provenienle,s da queirnu de combttslíveis, qmoslras de gasolina e dlcot¡l unidro e o cqmpo onde situam-.se

as amostra.t de água de chuva e material parliculado (pMtù.

-- 

l l ___

0,775 0,800 0,82s 0,850 0,875 0,900 0,925 0,950

,otPb/rouPb

X Fuligem esc. gasolina x Gasolina r Álcool Fuligem esc. álcool

4.6. POEIRA DE RUA

Nas amostras de poeira de rua optou-se por fazer dois ataques químicos com ácidos de

diferentes normalidades, a fim de se obterem dois lixiviados. Este procedimento foi
empregado para observar possíveis interferências entre o Pb antropogênico (extraído no
primeiro lixiviado; Ll) e o Pb presente na estrutura dos minerais (extraído no segundo

lixiviado; L2).

Nas diferentes amostras, os primeiros lixiviados (Ll) apresentaram razões isotópicas
207Pb/206Pb e 208Pb/206Pb variando entre os intervalos de 0,g3g a 0,945 e 2,065 a 2,233,
respectivamente. No segundo lixiviaclo (L2) as razões isotópicas 207pb/206pb c 20spb/20ópb

variaram entre os intervalos de 0,833 a 0,876 e 2,104 a 2,140, respectivamente, (Tabela 9;

Figura 2l).

As concentrações de Pb determinadas nos Ll, variaram entre 204,5 e 2724,7 ppm,
mostrando que a quantidade deste elemento varia nos diferentes locais de coleta,
provavelmente refletindo as diferentes composições das partículas minerais coletadas.

56
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ntbekt 9 * Resultsdt¡s de qnälises isctttipìcøs de Pb em poeíro (le e

Poe¡ra de rua

Pó-1 L1

Pó-1 L2

Pó-2 L1

Pó-2 L2

Pó-3 L1

Pó-3 L2

Pó.4 L1

Pó-4 L2

,*pbl.pb E"o r.o,"o¡onro
(1o)

17,957 0,016 15,550 0,016 0,866 0,003 37,827 0,017 2106 0,002 1724,4

17,96A 0,013 15,572 0,012 0,867 0,004 37,957 0,010 2,112 0,008

14,542 0,025 15,621 0,024 0,842 0,003 38,625 0,024 2,083 0,002 2724,7

18,756 0,012 16,021 0,013 0,833 0,003 39,451 0,013 2,104 0,003

16,257 0,097 15,366 0,'139 0,945 0,071 36,294 0,098 2,233 0,022 204,5

17,764 0,016 15,568 0,023 0,876 0,014 37,720 0,020 2,123 0,008

18,618 0,008 15,611 0,009 0,838 0,002 38,456 0,012 2,065 0,004 677,7

17,7A6 0,082 '15,551 0,082 0,875 0,035 38,0.17 0,072 2,140 0,055

OøS cón

E ro ,orr',r*r, E ro

(1") (r 
")

,ou"o¡rro Eto , pb/*pbEto pulppr¡
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Figura 2 I - (h'tifico r)e razõe s isolóp¡cus 20E 
Pb/206 P h vs. '0' P b/t06 Pb ,kts anoölros de poeit (t de t ua, senclo

I'I o prineiro lixiviadtt e L2 o segunckt lixivítttlo e o c¿IÌnpo onde situant-se tß a þstras (le úgutr tla cht:o c
nuter¡úl particulado ( P M 1 ù,

Uma grande variação das composigões isotópicas para as amostras de poeira de rua f'oi

obseryada. A amostra menos radiogênica foi a coletada no estacionamento de Instituto de

Geooiências (Po-3) onde as razões isotópicas 207Pb?06pb e 208pb/206pb para o Ll foram de

0,945 e 2,233 e para o L2 foram de 0,876 e 2,723, respectivamente. As demais amostras de

poeira de rua apresentaram composições isotópicas dentro do campo das amostras de material

particulado, sugerindo que estas não loram trazidas de áreas distantes.

0,750 0,775 0,800 0,825 0,E50 0,875 0,900 0,925

'"trrhr'onPb

^ 
Poeitä de rufl (Ll) t:i Pocim de nra ([2)

0.95 0
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Segrrndo Anderson et al. (1990), os aerossóis terrestres (poeiras de solos e emissões

biológicas) podem ser originados a partir da etosão dos solos (fonte local), erir áreas distantes

entre continentes (fonte externa) ou mesmo de outtos continentes (fonte exógena). Assirn

sendo, essa razão isotópica, exttemanrente anômala se comparada às razões isotópicas até

então detetninadas nessa pesquisa, pocle ser explicacla pelo fato de que as poeiras podem ser

transportadas de outlas loealidades, por vezes lnuito distantes, não só pol. ventos, mas também

por ohuvas ou ainda por se agregarem aos veículos.

4.7. EMISSÕtrS INDUSTRIAIS

Na cidade de São Paulo as emissões inclustriais são tidas como a principal fonte de Pb

(CETESB, 2000; Bollhötèr & Rosrnan, 2000).

Fotam oaracterizadas isotopicamente amostras cle material particulaclo coletatlas em

filtros na chaminé de urn gerador de energia (EI-1a, EI-1b e lil-1c, senclo essas trôs âmostl.as

distintas) bem como a solução cla lavagem da sonda coletora desta chaminé (LAV). Também

forarn analisados f,rltros contendo material particulado coletado em chaminé de caldeira (EI-

3), lavador de Incinerador (EI-9), assim como peclaços de um lingote de Pb proveniente de

1Ìrndição (f.,i) e sua rebarba (Li-R).

'Iodas as anhlises f'oram fèitas er¡ duplicata. As composições isotópicas 207pb/206pb 
e

208Pb/'ooPb detelrninaclas variaram entre 0,781 e 0,861 e 1,940 e 2,112, respectivamente, para

âs amostras de material particulado coletadas çm fìltros; a lavagem da sonda coletora da

amostla EI-la (LAV-1a e 1b) apresentou razões isotópica, to'Pbf06pb 
e 208pb/'oopb de 0,855

e 2,096, r'espectivamente; a amostra de lingote de Pb teve razões isotópicas '07Pbl06Pb de

0,88 1 e 208Pb/206Pb 
<le 2,127 . A rebarba que ficava espalhada no chão cla empresa apresentou

razões isotópicas 207Pbl206pb e'0tpb/'o6pb t1e 0,862 e 0,873 e 2,09g e 2,r13,l.espectivamente

(T'abela l0).



4, IIESTJI,'IADOS [' DISC]USSÖI.iS

T1hele l0 - Resrúudos ele onúlises i;otopiccs de Pl) ern enissiies i dLtsþ'¡uis e funcliçiío

El-1 a

E¡-1 a (duplicata)

Er-1 b

El-1 c

El-1 c (duplicala)

El-3 (duplicata)

Et-9

El9 (duplicata)

Filtro v¡rgem

FB.1

FB-2

'*pol.p¡ -"" .,pb/.pb ."" zorror-ocro
(1o) (1o)

20,194 0,040 15,833 0,039 0,7A4 0,006 39,358 0,040 1,S49 0,00S

20,165 0,112 15,756 0,110 0,781 0,009 39,114 0,113 1,940 0,007

19,786 0,055 15,72A 0,056 0,795 0,003 38,857 0,058 1,964 0,004

19,934 0,094 15,739 0,090 0,789 0,006 39,045 0,094 1,958 0,007

19,029 0,061 15,656 0,054 0,823 0,019 38,699 0,053 2,034 0,017

18,092 0,030 15,579 0,030 0,861 0,018 38,224 0,027 2,112 0,014

18,285 0,041 15,616 0,041 0,854 0,003 38,354 0,042 2,097 0,003

18,540 0,011 15,644 0,012 0,844 0,001 38,527 0,012 2,078 0,003

18,524 0,012 15,613 0,011 0,843 0,003 38,413 0,013 2,074 0,005

21,801 0,229 15,912 0,144 0,727 0,009 40,006 0,230 1,834 0,016

22,011 0,061 15,949 0,061 0,725 0,005 40,228 0,0ô3 1,828 0,007

Fundição: l¡ngote dê Pb

Li-R (lingote-rebarba) 18,054 0,007 15,566 0,008 0,862 0,003 37,891 0,011 2,098 0,003

Lr-R (duplicata) 17,942 0,045 15,661 0,046 0,873 0,005 37,908 0,048 2,113 0,007

Li (lingote) 17,731 0,028 15,617 0,027 0,881 0,004 37720 0,029 2,127 0,003

Li (duplicata) 17,679 0,020 15,576 0,020 0,881 0,002 a7,625 O,O2g 2J28 0,005

Lavagem dø sonda

Erral ,00Pbl0¡Pb
(1o)

LAV-1 a

Consideranclo todos os dados obtidos nas amostras cle ernissões industriais (Figura 22),

observa-se que suas composições isotópicas acompanhaln e ató ultrapassam os limites

delinidos pelas amostras de rnaterial pafiioulado, comprovando sua partioipação na poluição

atmoslérica.

59

E,to ,*"0r,*ro Erln

('1o) (1o)

18,228 0,040 15,593 0,041 0,855 0,002 38,222 0,037 2,096 0,004

18,229 0,020 15,s91 0,019 0,855 0,004 38,214 0,021 2,096 0,007
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Irigurtr 22 Grálico tle razões isotópiccts 2u8l'b/20óI'b 
vs. 2a7 Pby'06Ph das onosh es de eníssões in(htsh iois e

Jùndição e o cumpo onde situqm-se.ts anostrus tle úgua de chuyu e nateúal partìcukr<lo (PMp).

Obs; EI-l a,b e c; chcuniné de um gerødor cle energict; IiI-3; chqminé tle caldeìru; EI-9: lavador de

incínerudor; Li; lingote de Pb; Li-R; rebqrba de lingotes de Pb; LÀY; soluçäo de lavagem do sondzt

coletorq de lnnstra ltl-l a.

As amostras III-ta, EI-1b e EI-1c, ptovenientes dâ chaminé de um gerador de energia,

apresentaram composições isotópicas mais radiogênicas do que as dcmais amostras. () filtfo

utilizado para coleta de material particulado nas ohaminés é f'eito de fibra de vidto (que

contém Pb) e, porl¿ìnto, optou-se por determinar a razão isotópica de Pb para urn liltro virgem,

a fim de observar possíveis influências que este poderia estar causando nas composições

isotópicas das amostras. As razões isotópicas 207 PbP06Pb e 208Pb/206Pb cleterminadas

apresentaram-se bastante radiogênicas, sendo estas 0,725 e 0,727, e 1,828 e 1,834,

tespectivamente (Tabela 10); tal lato sugere que na amostra [il-1 näo havia grande quantidade

cle Pb presente no material particulado coletado e qlle por isso o Pb clo filtro pode ter

interfèticlo oonsideravelmente nas composições isotópicas determinadas, tornanclo-as mais

radiogênicas. No entanto, o fìltro vitgem analisado não se tratava do mesmo filtro utilizado

para a coleta desta amostra. A amostra proveniente da lavagem da sonda coletora (LAV) do

material particulado para a amostra EI-1a apresentou razões isotópicas 207 PbP06Pb de 0,855 e

208Pb/20óPb 
rJe 2,096, sendo mais oonfìável uma vez que não foi diluída com o filtro, durante a

preparação químioa.

750 0,77s 0,800

6EI-lâ 3'¡ EI- 1b ¿ EI-lc

0,82s 0,850 0,8'75

to, PlrfroPT.

x EI-9 Õ Li t,i-R + t.AV

0,900
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As amostras provenientes de uma chaminé de caldeila (EI-3) e do lavaclor de

incinerador (BI-9), apresentaram razões 207 pb?06pb 
" 

totpb/206lrb entre 0,g43 e 0,g61, e 2,0j4
e 2,112, respeotivamente. Tnis amostras, mesmo sendo coletadas em filtros de fìbra cle vich.o,

aplesentaram razões menos radiogônicas refletindo provavelmente uma m¿io¡ concentração

de Pb no particulaclo, onclc a razão radiogênica do IÌltro f'oi mesclada, não intelfelinclo cle

maneira tão significante. Já a amostra de lingote de Pb apresentou composição menos

racliogônica, com lazões 201PbP06Pb entre 0,860 e 0,880.

tr)iscussões Gerais

Os resultados obtidos em amostras de material particulado (PM1¡) mostram que a

atmosfera cla cidade cle são Paulo apreserìta Pb antropogênico, porém a concentração deste

elemento é bastante infèrior'(cerca de l5 vezes) à concentração máxima (1,5 ¡rg/ml) permiticla

pela legislação, não sendo possível caracterizar uma oontaminação signilircante.

As amostras de material particulado apresentaram composições isotópicas ,otpb/,oupb

entre 0,786 e 0,875, que l'epresentam uma mistura dc fontcs poluentes, cujas composições

isotópicas 207PbP06Pb poclem variar signif ioativamente entre 0,780 e 0,900 (Figur.a 23). Essa

variação é observada nas prováveis fontes poluentes aqui analisadas, sendo c¡ue a maioria

delas apresentam lazões 207Pb/206Pb entte 0,840 e 0,870, o mesmo intervalo clefiniclo por B4yo

das ¿rmostras cle FMro.

f-Ìste lato sllgere quç as principais f'ontes poluentes possuem cornposições isotópicas

cfentro desse intetvalo. Aparentemente, todas as l'crntes an¿rlis¿rclas ncste trabalho partieiparn,

de maneira variacla, na poluição de Pb na atmosfera de São Paulo. Contndo, por não terem

sido determinadas as concentrações de Pb em cada fonte particular, não é possível clefinir a

contribuição efetiva de cada fonte na poh.rição atmos[érioa.

As ¿rmostras de PM1¡ clue tiveram razõcs isotópicas mais radiogênicas (< 0,840) tor.arn

erc}relas colotadas dutante os finais de semana nublaclos ou chuvosos, prel'crencialmentc, bem

como as âmos as coletadas no petíodo cle novernbro/l999 a abril/2000, sendo esta nma época

quente e chnvosa na região metropolitana de são Paulo. Este fàto sugete ì.rma fonte mais

radiogênica corn cornposição isotópica 207Pb/206Pb semelhante a 0,780, a qual só é liberada

aos fìnais de semana. Outra altemativa é que esta fonte possui baixa concentração de pb,

sendo sua composição isotópica rnascaracla, nos dias úrteis, por lontes cor¡ maior teor e

composições isotópicas näo radiogênicas.

61



2,300

2,250

2,200

2,r50

2,100

2,050

2,000

1,950

1,900

1,850

Ê
È

\o
êl

¡
È

99
êl

0,750

trCH ^FK.RT xGasolina +Alcool xFuligem ¿Poeira Emissõeslnd. oLi oLi-R

Figura 23 - Gráfico de razões isotópicas'0EPb/06Pb us. z0'Pb/06Pb das amostras de emissões industriais, lingote de Pb, rocha total e fetdspato potássico. ógua de

chuva, fuligem de escapamento de veículos, poeira de rua, combustíveis (gasolina comum, aditivadq e etanol) e o campo definido pelas composições isotópicas do
material particulado (P M n).

0,775 0,800 0,825 0,950 0,975

'o'pbl"upb

È
¡|l
CA

--]

tt)
trl

(t
o
(t)
(A
o.
lfj(h

0,900 0,925

o\
NJ



4. RljsUf .t 
^tx 

)s tr DISC'tJSsÕits

Contudo, o campo definido pela amostra cle rocha aflorante no câmpus, cujas razões

isotópicas 20'Pb/'u6Pb e 20Bpb/'o6pb variaram de 0,909 a 0,932 e de 2,190 a 2,205,

respectivamente, e as galenas provenientes cla região clo Vale do Ribeir.a cqjas razòes
207Pb/20opb (0,901 . 0,962) e 2('8pb/Ð6p6 

ç2,170 2,274), representativa do pb geogênico,

apl'esentaram-se bem menos radiogônicas do que as amostras cle matelial partioulado e água

da chnva, sugerindo uma contribuição pouco significativa dessa I'onte na atmosfèra de São

Paulo.

As concentrações de Pb no material palticulado cletenninadas neste trabalho quanclo

comparadns às disponíveis na literatura, .já apresentadas anterioünente no item 4.1,

evidenciam uma climinuição significativa nos teores de Pb na atmosfera da cidacle de São

Patrlo a partir cle 1980, onde a média cla concentração de Pb atingiu 215 + 61nglm3 (em 1987)

e51,70+ 42,83 nghn3 no ano tle 2000 (neste trabalho).

Comparanclo as concentrações obtidas nesta pesquisa com as cle outros países tais

cotno EUA e Rússia, conclui-se que as tnédias apresentadas para esses países não diferem

muito das aqui cleterminadas.

As normas de qualidade de ¿r adotadas pela Rírssia são diferentes ilas do EUA. Na

Rúrssia a máxima concentração permitida de Pb na atmosfera é cle 0,3 pglmr, enquanto clue

nos 8UA o valor é de 1,5 pglrnr. As médias das concentrações de Pb na atmoslera

detetminadas para 29 oidades russas I'oram de 128 ng/m3 em 1988, 76 nglm3 em 1993, 70

ng/ml em 1995. As maiores ci<la<les tlos Estaclos Unidos apresentaram uma concentr.ação

média de l'b de 69 ng/m3 em 1988 e 50 ng/m3 em 1993 (Snakin e Prisyazhnaya, 2000).

Com isso, é possível obselal que houve uma diminuição global cle Pb na atmosl'era,

atribuída à redução cle Pb na gasolina, nos úrltimos vinte anos.

Quanto às composições isotópicas tle Pb obticlas no material particulaclo da cidacle de

São Paulo, como rnencionado anteriomente (Cap.2), existe apenas um fabalho disponível na

literatura, onde são aprcsentados dados determinaclos em algumas cidades brasileiras, assim

corno em vários outlos países do Flemisfério Sul (Ilollhöfer & Rosrnan, 2000).

As composições isotópicas medidas em amostlas coletaclas em Säo Paulo, entle 1995 e

1998, por.Bollhöfer & Rosman (2000), apresentararn razões 207 
PbF06Pb entre 0,845 e 0,856 e

208Pb/206Pb enhe 2,063 e 2,083 (Figura 24), intervalo esse compatível com aquele cleliniclo

pelzrs amostras PM¡¡ analisadas no presente trabalho. Segundo aqneles autores, as prováveis

lontes polnentes seriam as emissões inclustriais, incluindo mineração, fundição e lefìnaria de
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metais não-ferrosos, bem como incineração de lixo e queima de carvão. Cabe ressaltar que as

fontes foram mencionadas, sem terem sido caracterizadas isotopicamente.
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Fìgura 24 Gráfico de razõe.s isottipicas 208Pb/06Pb 
us. 

to'Pb/tooPb 
rJql; qntostt'as de ntaterial particulado

coletadas na América do Sul (dados de Bollhöfer & Rosman, 2000) e o campo de/ìnido pelas composições

isottipicas do malerial particulado (PM to) e água de chuvct determinqda.s no presente trabalho.

É importante mencionar que composições isotópicas de Pb com valores semelhantes

aos detenninados no presente estudo, foram obtidas por Bollhöfer & Rosman (2000) em

amostras de material particulado coletadas nas capitais, ou grandes cidades, da Argentina,

Colômbia, Equador, Brasil e Chile; composições isotópicas rnenos radiogênicas foram

observadas na zona rural do Chile (Figura 24). A principal fonte do Pb antropogênico nestes

países, com exceção do Brasil, foi atribuída ao Pb proveniente da queima de combustíveis

fósseis (e.g., gasolina).

Em função desses dados isotópicos, Bollhöfer & Rosman (2000) indicaram os países

da América do Sul como responsáveis pela contaminação de Pb identificada em amostras de

neve superficial da Antártica, por Boutron & Patterson (1987), as quais continham 2,3 pglgde

Pb, sendo que 80% poderia ter origem antropogênica. Esta hipótese jâhavia sido previamente

levantada por Rosman et al. (1994), que determinaram composições isotópicas de Pb nas

mesmas amostras, mas que não pode ser confirmada em função da indisponibilidade de dados

isotópicos de Pb da atmosfera da América do Sul.
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como apresentado na Figura 25, as composições isotópicas obticlas nas amostras de

neve cla Antártica mostram semelhantes àquelas obtidas em alguns países (ou cidades) cfa

Arnérica do Sul, sugerindo que estes realmente poderiam ser as possiveis fontes. contudo,

como aclvertido por Bollhölèr & Rosman (2000) a interpretação dos resultados provenientes

cle áreas rernotas como a Antáttioa, deve ser feita com cautela, considerando prooessos tle

tnistura e de transporte de massas atmosféricas os quais podem afetar a proporção (ou

mascarar) as contribuições de diferentes áreas-fontes da poluição. Desta forma, é difícil
afirmar a parlicipação efetiva de cada um dos países da Arnérica do sul na poluição

determinada na Antártica.
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5" CONCLUSOES

Os resultados obtidos neste estudo permitiram concluir que:

' os procedimentos quírrico-analíticos estabelecidos durante esta pesquisa mostraram-

se satisfàtórios para a realização de análises isotópica de Pb ilas diversas amostras,

podendo ser aplicados em trabalhos futuros. os brancos analiticos variaram entre 140

e 200 pg e representam menos que 0,5%o do Pb total nas amoshas analisaclas.

os testes realizados em amostras de água cle chuva (acidifioação e/ou filtragem da

amostra) mostraram c1ue, independente do pr.ocedimento adotado, as razões isotópicas

de Pb numa mesma amostra foram constantes, vatiando apenas sua concentração. A

acidilìcação da amost¡a resultou em um aumento da concentração comparacla à

amostra não acidificada, permitindo concluir que em pFI baixo o pb se mantém em

solução. Concentrações mais baixas foram determinadas em amostras filhadas, devido

a retirada do material particulado presente na água de chuva.

As razões 207PbP06Pb 

" 
208Pb/206Pb dcterminaclas em arnostrâs de aerossóis (pM¡s)

variaram nos intervalos de 0,786 a 0,875 e 1,934 a2,ll9, respectivamente, sendo que

84% das amostras apresentaram razões 207pbl206pb entre 0,840 e 0,g70 e 208pb/206pb

entre 1,936 e 2"1 1.9; I 50% fìcararn abaixo deste intervalo e I % fìcou acima. As

ooncenttações cte Pb variaram entre 3,02 e 254,52 ng/m3 .

As composições isotópicas 207PbFu6Pb 

" 
toEpb/206pb 

clas amostras de água <le chuva

variaram de 0,791 a 0,86i e de 1,949 a 2,089, respectivamente, e quando comparadas

as do material particulado coletado no mesmo dia, aplesentam valores semelhantes,

indicando que as parlículas mais hnas, que estão em suspensão na atmosfera, são

carreadas durante a precipitação. As concentl.ações de Pb variaram entre 0,83 e 4,99

pgI-,.

66

Ëm um diagram a'08PbP06Pb vs. to7PbltooPb obsela-se uma correlação positiva entre

as razões clas amostras de PM¡¡ e hgua de chuva, onde estas clefinem uma reta que
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deve representar a mistura de componentes, em proporções vâriadas, com diferentes

assinaturas isotópicas provenientes de f'ontes poluentes distintas, cr"rjas razões
207Pbl206Pb poclem variar, significantemente, entre 0,780 e 0,900.

Composições isotópicas mais racliogênicas 1207pb/206pb < 0,g40) foram obseruaclas,

principalmente, cm amostras coletadas em fìnais de semana ç durante os meses cle

novcmbro a abril. Isto sugere a existência de nma fonte racliogônica, a qual não f'oi

identificada claramente no presente trabalho, podendo corresponder a um tipo

específìeo de emissão industrial, ou ter sido transpoúacla de outras regiões, por massas

de ar.

variações sazonais foram observadas também nas concentlações, onde os maiores

teores de Pb lbram determinados no inverno (módia de 60,56 * 43,3g ng/mr) e os

menores no verão (rnédia de 36,14 + 37,80 nglm3). Isto é explioado pelas condigões

meteorológicas que definem t¡m inverno seco, caracterizado pela ocou'ência cle

freqùentes inversões térrnicas com topo om baixas altitucles, o que é desfavor.ável à

dispersão cle poluentes.

As amostras de gasolina ap{esentaram composições isotópicas distintas entre os

clifle|entes postOs de abastecimento. As razões ,Ù, pttf06pb 
" 

t08pb/ro6pb 
variaram entre

0,839 e 0,872, e 2,068 e 2,114, respectivamente. As concentïações cle pb forarn baixas,

0,56 a 2,27 prg/L, sendo que a maior foi encontracla na gasolina aditivada. A amostra

cle etanol, por sua vez, âpresentou razões 207pt /206pb e 208pb/206pb variando cntre

0,869 e 0,873, e 2,112 e 2,118, respectivarnente, corn teor de 38,6 + 0,03 pg/L. O
baixo teor de Pb determinado nas amostr.as de gasolina pocle ser explicado pela (a)

lixação do Pb no resíduo durante a evaporação e prepal'ação quinica dessas amostras,

ou (b) não adição desse na gasolina. Já a amostra de etanol apresentou menos resítiuo

e, provavelmente, toclo o Pb presente tenha sido solubilizado.

os resícl.os sólidos provenientes da queima de combustíveis de oarros moviclos à

gasolina apresentaram pala o primeito lixiviaclo (Ll, o qual tem a maior probabiliclade

de conter o Pb antropogênico) razões isotópicas ,o,pb/206pb e ,o8pb/ro6pb 
nos

intervalos de 0,858 a 0,890 e de 2,053 a 2,092, respectivamente. As razões isotópicas
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207Pbl206Pb menos radiogênicas do que 0,875 Qnaior razão cletcrminada no pMls)

podem refletir a interf'erência clo Pb provenienfe da cortosão dos escapamentos dos

veículos, ou composigões isotópicas menos radiogônicas tle combustíveis. A amostra

de resíduo de escapamento de carro movido a álcool apresentou, para o primeiro

lixiviado, razões isotópica s 207 pb?06pb tte 0,gi4, e ,'Epb/roupb 
de 2,11g, r,azões estas

comparáveis às determinadas na amostra de álcool.

As amostras de filtros contendo particulado proveniente de emissões indr.rstriais

apresentaram rczöes 207P1¡/206Pb e 20Eptr/206pb 
v¿uiando entre 0,7g1 e 0,g61 e de 1,940

a 2'112, respectivamente (razões dentro do carnpo definido pelo material par.ticulado
207Pb/206Pb: 0,786-0,875). As razões mais radiogênicas (oa. de 0,790) foram obtidas

em uma arnostra, cujo branco clo filtro também apresentolr razões racliogênicas,

dificultando sua caracterização e conseqtiente identificação da fonte.. A amostra de

lingote de Pb apresentou razões isotópica s 207pb/206pb 
de 0,gg1 e 

,08pb/206pb 
de 2,12j,

t'epresentanclo emissões por fìrndição e constituindo uma das fontes menos

radiogênicas caracterizadas no prescntc trabalho.

Durante um evento no Instituto de Geociências (lèsta junina), observou-se que a
queirna de rnadeira é uma fonte emissora significativa de pb para atmosfèr.a,

caracterizacla por razões 201pb?06pb foi 0,g42 
" 

2o8pb/206pb de 2,059. Sua importância

é eviclenciada pela alta concentração cle Pb rnedicia na amostra cle pMro coletada no cìia

do evento (179,41 ng/m3) comparacla a do clia anterior (45,44 ng/m3).

As poeiras de rua apresentaram razões isotópicas de Pb bastante heterogêneas. Nas

diferentes amostras, os prirneiros lixiviados (L1) apresentar¿rm razões isotópicas
?'07Pbf0('Pb e '03pb/206pb variando entre 0,g38 e 0,945 e 2,065 e 2,233,

t'espectivamonte. Ilstas l'azões mostram que as poeiras de rua podem ter cliferentes

proveniências e tereln sido transportadas por ventos, chuvas e/ou agregadas aos

veículos até o local da coleta.

As composições isotópicas do Pb geogênico, obticlas em amostras de ¡ocha total e
felclspatos, variaram entre 0,909 e 0,932 pa'a 20,pblo6pb e 2,190 e 2,205 pan
208itb/to6Pb. 

Essas razões mostraram-se bem menos rzrdiogênicas do que as demais
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amostras e não foi constatada nenhuma ocorrência de lazão semelhante a essas em

amostras de PMro, mostrando que o Pb geogênico não poss'i inna participação

signilìcativa na poluição atmosférica da cidade de São paulo.

utra análise das composições isotópicas obtidas nas âmostras de material particulado

(PM1s) e de água de chuva, as quais definem uma rota, juntamente com os resultados

obtidos nas fontes poluentes, mostra que todos se alinham no mesmo trend. lsto indica

que, pelo menos dois conjuntos de fontes contrib.em com pb antropogênico para a

atmosfe¡a cle são Paulo. o lir¡ite inferior da reta seria defìnido por urna fonte

racliogênica 1'o7Pb/206Pb < 0,790), a qual não f'oi identificada nominalmente nesse

estudo, mas que teria grande influência nas amosffas que apresentarâm razões
207Pbl206Pb < 0,840. O limite superior seria constituído por um conjrmto de fontes com

raz.öes 207 PbÍ06Pb > 0,840, indicanclo que emissões industriais, fuligem de ca*o, e

queima de combustíveis participam, em proporções valiadas, para a poluição de pb

determinadas na atmosfera de São Paulo.

As composições isotópicas 21,pb/0opb (0,g45 e 0,g56) e 20Epb/ro6pb (2,063 e 2,0g3)

<leterminadas para amosûas cle aerossóis em São paulo nos anos cle 1995, 199r e l99g
por BollhöIler & Rosman (2000) e as determinadas neste trabalho, possuem o mesmo

interv¿lo preclorninante de composições isotópioas ç201pbP06pb : 0,g40-0,g70); as

concentrações cle Pb também são semelhantes (inferiores a 100 nglm3). Trabalhos

anteriores (lìosman et al. 1994) sugeri'am que o pb ernitido por países da América do

sr.rl, tais corno chile, Argentìna e Brasil, poderia estar atingindo a Antártica, onde fbi
detectado Pb antropogônico em amostras de neve superFrcial. No entanto, estes autor.es

não disponibilizavam de dados isotópicos para confirmat esta hipótese. As

composições isotópicas obtidas em vários países sul-amerioanos por Bollhöfer &
Rosman (2000),e as determinadas neste trabalho most¡am-se semelhantes às razões

determinaclas nas anostras de neve superfioial da Antártica. contudo, como aclverticlo

por esses próprios ar¡tores, a inteçretação dos resultados provenientes cle ¿ireas

remotas como a Antártica, deve ser feita com cautela, oonsideranclo que processos de

mistura e de transpofie de rnassas atmosfëricas, os q,ais podem afetar a proporção das

contrihuições cle diferentes áreas-fontes da poluição. Desta forma, é dificil afìrmar a
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partiçipação efetiva de cada um dos países d¿ Amórica do Sul, incluindo o Brasil, na

poluição observacla na Antaftica.

' A atmosfera sobre a cidade de São Paulo apresenta Pb antropogênico, porém a

conceühação desse elemento é signilìcanternente infèrior (cerca cle 15 vezes) à

concentração máxima estabelecida pela CET'ESB de 1,5 pglm3 para a média

trimestral. Tem sido observado um decréscimo nas concentrações de pb desde a

década de 1980, atribuído à redugão da adição desse na gasolina.
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APÊNDICT] I

TAtsEI,^A. DE RIISULT.ADOS EXPERTMENTAIS DE COI-ETA tr}E M,,{'TNRXA[,

PÂRTICULADO (PMIO)

APÊNDICE T



o¡a da semana condiçoes
meleof0t0qlcas

27n7199 lerçã- fe¡r¿ nubtado
28107199 qua¡ta, feira nubtado 

AR 1

29107/99 qujnta-feir¿ sol

30/07199 sefâ-feir¿ sot
AR2

31/07/99 sábado nubfado cÐm gâroa

01/08/99 domingo parciatmente nubtado AR 3

02]08/Sg segurìda-feir¿ parcjatrnerfeûubtado

03108/99 te.ça- feira sol AR4

04/08/99 qua'1a-feia sot

05/08/99 quna- feirâ parcjô¡mente nubtado

AR5

Contador

F¡m Jniio íim

16:27
g:18

13:10
'15:27

14:43
17:1O
10t50
1413
15i13
16i13
l7l3

10:00
11:00
16:34
913
l0:13

16:30

14:08
15:17
'16:17

10:30
11144
1,1:50

15:50
t7l3

17:30 293,811 2S5.373
10:18 31¡f,580 315,770
i4:22 319,183 320,630
16:27 321,924 323j'A0

15i54 324.521 326,08t
18:10 327¡41 32A,95O
11:55 34q713 351,090
15:13 354,120 355330
1613 355,430 356,?33'17:13 356,733 358,Q22
í8:13 358,t22 359,194

11:00 359,194 360,350
12-.OO 360,350 3€1,553
17:43 366,880 368,200
10.13 3æ,140 387.324
11:13 387,324 38A,472
16i30 393,615 394.91s
1734 334,915 396,040

15:17 396,040 337,517
1617 397,5'17 398,786
1717 3S8,786 400,000
11:40 419,055 420,430
12:40 420,430 42'1.535
15:50 424,O9O 425,232
17.13 425,232 426J27
18:13 42Ê,127 427,723

11:45 427,723 42A,953
12:15 428,953 13û,152
15:30 432,205 433,6U
16:35 433,634 435,050
11:00 455,520 456,674
12:10 456,674 458 075
13:10 458,07s 459,290
14f0 459,290 460,494
15:10 460,449 ¡t61.700
16:10 461,7C0 4€2,882
17:14 462,882 464,098
17 36 48f,098 464,531

10ì37 464,531 ¿t86,074
11.43 1ß6,074 4A7,52A
12.5Ð 4A7,52A 4A9,ß0
,52S 491,245 452,A37
16,29 492,673. 494,020
fi2e 494,020 495_357

Tempo de Volume
Amosrrzgem Amostrãdo

(h) im3)

1:03
1:00
1:12
1:00

1111

1:00
1:05
1:00
1:00
1:00
1:00

1:00
1:00
l:09
100
1:00
1:05
1:00

1:09
1:00
1l(A
1:00
1:00
1:00

100

1i00
1:00
110
'i:05

1:00
1:10
l:00
1r00

1:00
1:00
1:00
0:26

16:52
1:06
1:07
'l:02

1:00
f:00

051û8199

06/08/99

1.5â2
1.190
1,417
1,176

1,s59
1¿09
1jn
1,310
1,303
1,289
1,172

1,156
1 203
1,320
1,184
1,148
1,300
1,125

1,1n
1,269
1,214
1375
1,105
1,142
1,495
0,996

1,230
1,199
1,429
1,416
1,14t4

1,1Ð1
1,215
1,2U
'1,251

1,182
1,216
0,433

(m%) (m')

$inhJejra parciatmentenubtado
sexta-leire sot

AR6

1,488
1,190
1,246
1,176

1,317
'1.209

1,271
1,310
1,303
1.289
1,172

1,156
1,243
1ßA
1,184
1,148
1,200
1,125

1,2U
1,269
1,214
1,375
't,'105

1,1¡2
1,081
0,996

1,230
1,'199

1,307
1,154
1,241
1,215
1,2A4
1,251
'1,18?

1,216
0,999

1,27-r
1,322
1,372
1,U7
1,U7
1,337

1O:45

11:45
14:20
15:30
10:00
11:00
12:1O

13:10
ß:14
15:10
16:10
17:10

17.45
10:37
11:43
1427
'15,29

16:29

(h)

29,289 24:OO Manuseio impróprio, sem iimpeza previa do monfor

31,673 28t3O Amostrãdo¡ de partio¡hdo (Ap) devrdamente
clesconlâmiûadû

Observâçõ€s

31,683 20:05

2
a)

36,808 31:25 Filtrosdêvklamenledescoñtaminados

21,54:t
1,¡ltf
1,532
1,392
1;347



Dìa da s€mânã cofldições
meleorotógicås

09/08/99 segu¡da- feiÉ parcjatmente nubtado

AR7

10/08/99 terça- bira sol

l1l08/9g quaÍâ- leira sot

AR8

12J0A99 quinta-feìrà sot

1?j08/S9 quinta, feir¿ sot

AR9

13/08/99 sexa-feira sot

13108/99 sÐda- feira sot

AR IO

14/08193 sábado nübtado

14/08/99 sábado nubtado

AR 11

15/08199 dom¡ngo nubtado com garoa

15/08/99 dom¡ngo nubtado com garoâ

AR 12

16/08/99 seguflda-feir¿ instávet .

16/08/99 segundaJeira ¡nstávet
17/08/99 lerçå- feira sot ARl3

18/0899 quartã- feira sot

AR 14

19/08t99 quinh-feira sot

19/08/99 quini¿- fêira sol

AR 'I5

19/08/99 quinta- feira sot

10:00
1l:00
13:57
15:43
16r43
900

11:05
12:05
13:12
14:07
'15:07

10i00

11:05
12:05
13:05
16:15
10:00

11104

14:2
15:22
16:22
r0:0O

Contâdo.

11r00 495,3s7 436,567
12:00 496,567 497,800
15:43 500,276 û2,426
16:43 502.426 503,663
17:40 503,663 504,780
10i00 517,584 518,21a

12:05 518,210 519,430
13:0s 519,430 .520,680
14-40 520,680 521,978
15:07 521,978 5n,223
16:07 523,23 524,1AO
11100 541,3Ð5 542186

12105 542,1€6 543,460
13:05 543,,160 5rt4,690
14:22 544,690 546,320
17:15 548,663 549,82S
11i00 567,404 568.340

12:0t 568.340 569,606
15i22 572,552 573,t00
16:2 573,800 575,0t)
17:22 s75,050 576.2æ
11:00 594,920 596,019

lemÞo de Votume
/,moshagem Amost¡ado l_luro

(h) (m1 (m3i h)

100
1;00
1:46
1:00
0:57
1:00

1-@
1:0O
1:28
1:00
'1:00

1:00

1:00
1:00
1:17
1:00
1:00

0:55
1:00
J:00
li00
1:00

1:00
1:00
1i10
1:00
1:00

l:00
1f0
1:00
1:10

1:00
1:û0
0:55
1:00

1:05
'1:00

0i43
1:05

1:00
1:08
1:û0
1:00

1,210
1,233
2,150
1,237
1,117
0,626

'I,220
1,250
1,298
1,215
1,257
0,881

1,274
1,230
1,630
1,166
0,936

\244
1,250
1.223
1,099

1,301

1,270
1,460
1,223
1,169

1,1ô5
1,870
1,115
1,304

1,08,1
1,149
1,445
I,C29

1,251
1,221
0,s42
0,948

1,210
1,353
1,186
1.030

11:10 12:10 596,0i9 597.320
12:10 13:10 597,320 s98.590
13 10 142õ 598,590 600,050
16:18 17:18 602,540 603.763
10i10 11:10 623,532 621,701

1,214 22,Aæ 21:00

'I,217

1,237
1,17õ
0,626

1,2O 23,976 23:55
1,250
0,885
1,?45
1,2ã7
0,881

1,274 26jU 23.55
1,234
1,27C

1,166
0,936

1,356 27,679 23;56
1,248
1,250
1,223
1,099

1,301 28,6A2 24:00
1,270
1,251
1,223
1,'169

1,165 53,730 48:00
1,122
1,115
I,r18

1,084 2a,294 25:20
f,149
1,140
1,0æ

Total

11115
l6:10
1020
10:00

16:00
10r55
15:15
16:10

11:00
17:'æ
9:30

10:40
11:40
15:20
9:40

Tempo Total

(h)

12:15 624.701 625,866
17.50 630,410 632.280
11ì20 650,643 6s1,768
1110 677j27 67A,431

17:AA 678,431 ô79,515
1'1:55 699,562 700.7i1
16)10 7fX,651 705,696
17:14 705,696 706,725

11:00'106,725 707,97Ê,
12:00 707,976 7û9,200
18:19 715,451 716,793
10:35 730,994 731,942

11:4A 731,942 733.152
12:18 733,152 7U -û5
16:20 737,562 738,71A
10:40 757,380 758,410

Observações Þ
Ci
ô

1.155
1224
1,153
0,875

1,210
1,194
1,186
1,030

25,217 252u

26,468 24OO Amost a uulizada parã fazer MËV



Dia da semana

251W99 quartaleir¿

26/08/99 quinta- feir¿

27108/99 s€xia- feira

28/08/99 sábado

28/08t99 sábado

29148ß3 dorìingo

?9/08/99 domi¡go

30/08/99 segunda-f€ira

30/08/9S segunda-fe'¡¿

31/08/99 re.ça- tu¡.a

31/08199 le$a- leiÊ

01/09/99 quartå- feira

01109/99 quafa- fej¡a
0ZOgl99 qu¡nia, feira

0209/93 quinta- fe¡ra

10/j09/99 saxh- fe¡ra

10/09/Sg sexk- fei.a

11/09/99 sábado

11109/99 sábado

1209/99 domingo

1e¡ça-leiÉ

Condições

sol

9:45 10:4s 758'4.10 759,6Sj

aR 16 10:45 11145 759,651 760,865
15:2 .16126 765,U7 7æ,æg
9:10 10:15 7A3,02A 7æ,854

AR 17 loZA t:28 783,854 785,213
10:10 11:13 810,536 811,640

11:'15 12:30 811,640 813.240

AR18 12i30 13:30 813,240 814,520
15.15 16t5 816,771 ôi8,m0
10:35 11135 833,720 840,80rô

11:38 12:38 840.806 942,060
AR 19 14:45 15:50 844,67a) 846.032

10135 114A a67,S0s 868,667

11142 12:18 86a,667 869.425
AR 20 15:55 16:35 A]3367 A74.756

1i:05 11:.4J 889,750 890,125

11:50 12sa 830.1?5 s91 360AR21 15i54 i6:5ú A95,1BB 896,396
10_30 11:S0 9i3,ô31 914,1ô6

13:10 14:45 914,166 916,105
f4i¡15 .ls:45 916.105 912 308

AR 22 1E45 t7:1S 917,308 919.063
10150 11:55 929,356 930,531
11:55 12:30 930,531 930,95s

12 32 t3:37 930,855 932 204
AR 23 10:10 11:10 955,927 957 otg

1110 12:30 957,019 958.535

12:35 t3i,t5 958,53s 960.024
13:45 f5:15 960,024 961.8A5

AR ?t 15:tS 16 15 961,8a5 963.120
9155 't0:55 9A1,089 981,87A
10:55 t2.32 g8l,B7e 983.250

Conlador

Fim lnicio Fim

sol

sol

Tempo de Volume

^mosl¡agem 
,Afiost ado

(h) (m5

1:00

tl:00
1:01
1:05

'J:08

1:03

115
1:00
1:00
1:00

1:00
i:05
1i05

0i36
0:40
0:42

1:00
1:00
1:20

1:35
1:00
1:30
l:05
0;35

1rcs
1:00
1:2O

1,241
1214
1,2A2
0,834

r,389
'|,1M

1,600

\2øA
1,249
1,086

1,254
l,æ2
t,162

(m3lh)

1,211
1214
1,202
0,710

Iolal Tempo Toral

('1 û)

1,226 27,786 25:33
1,051

1,280 29,166 2420
1284
1,249
1,086

1,254 27,Aü 23:aA
1,257
'l-o73

25,444 24130

10:5ã 12:0A S83,250 984,ô29 l:05
AR2s 12:00 13:05 984,629 985,J24 t:0514:50 15.58 988,045 989,361 i 0811:18 12:1A ß11,549 .t012.692 

1:00

12t20 13:18 1012,692 1013,920 o:58
AR 26 f3:18 14:42 1013,920 lOlSé15 1.24lrt:05 17:55 f042,112 10.16,316 3:50'lO:42 t1ì3S 1062,538 1063,431 0:53

0,758 1,263
0,789 1,183
0,375 0,536

1,235 1,235
1,208 1,2A8
0,s35 0,401

1,939 1,225
1,203 1,203
1,755 1j7A
0,s75 0,531
0,324 0,4'55

1,343 1,245
1,092 1,092
1,516 1,137

1,489 1,276
1,861 1.241
1,235 1,235
0,789 0,789
1,372 0,849

1,379 1,273
1,295 1,195
1,316 1,161
1,143 1,143

1,228 1,270
1,495 1,068
4,2U 1.0s/
0,893 1.01J

Observaçõ€s

2t158 24:6

21,041 24:00

16,689 23:20

27,680 Æ 5a

24,115 23:57:10
;30
.00
i00
37

z(t
ô
FJ

26 06

35i15



Data O¡a dâ semana

13/09/99 segundâ-fe¡G

14nql99 ierFJe¡ra

14109195 terça-feir¿

15/09/99 quarta- fej¡a

15/09/99 q¡rartaJe¡.a

16/09/99 qu¡nta feira

16/09/99 quinh- fei-d

CondiÉes

17109199 sexb- ibir¿ sôr

21109/99 terçe- fera pârcjatmenle ¡l¡rbtado

2209199 quanã- fe'É parciatmente ñobtado

?z0919g quada- Þirê pârc¡aimente nlbtâdo

23109/99 quj¡ta,feir¿ parcìatmeñ¡enub{ado

23109/99 qu¡nEjeira parcjatmenteñublado

24109199 sexta- feim parciahente nubtado

24109199 se¡ta- feir¿ parcialmente rìubjado
25109ß9 sábado so!

11.44
AR27 1703

12:30

13i40
AR28 14:40

11;10

12:45
AR 29 1+40

11145

12:50

aR3O 13:50
15:05
1 1.00

11:30

AR 31 12:25
15:09
10:25

AR 32 12:37
16:00
l0:40

11:40
AR 33 15:25

10:30

AR34 10:55
14:0O

'15:25
AR 35 12.00

13:06

aR3C 16:15
15:20

15:45
aR 37 10.45

15:00

12:.12
AR38 14:20

11:10

AR 39 12:15
10:0o

Coniado.

Fim fníclo È'm

12i40 1063,431 1064.665 100
17:55 1069,910 1070,903 0:52
13:35 1091,42C 1092,627 1:0S

14:4) 1092,627 1093.800 1:00
15:40 1093,8tJ0 1095,070 1:00
12:40 1115,275 1116.453 1:3û

14:40 1116,453 11'lA,æ7 1i55
1734 111A,637 1121.782 2.sn
12:45 1142,169 1143.365 .1:00

13:50 1143.365 fl44.6so 1:0o
15:0s 1144,650 f14ô,228 115
16:10 1146,2A fi47 .æ2 1 :0s
13:13 117O,1t2 1173,O2A 212

12:25 1173,020 1174.215 O:Ss
133A 1174,245 1175,750 1:Os
16 0û 1177,876 1178,93s o:sj
11:30 1201,283 '1202.589 1:05

12:37 12õ2,5A9 eO3,8ß t:M
13:43 ]203,836 1205,104 t:06
17103 1207,683 1208,901 1:03
11:35 122a,U3 122937A o:5s

12 38 .t229,37A 123A165 0i58
16110 1233,670 12U¿8D 0:45
11:45 1254,490 1255.A9a 1r1s

15:53 1255,894 1256.920 1:00
12i1O 12'ta,177 1279,708 115
15i00 1281,876 1283.080 1:00

16:35 12ô3,080 1284,470 1:i0
13i0ô 1306,219 1307,536 1:06
16:15 1307,536 1311.279 3:0c

16:26 1311,279 1311.53i oll
16115 1339,840 1340,950 0:5S

17100 1340,950 1342.613 115
11:47 1362,514 1363.432 i:02
15145 1366,930 1367,731 0i45

14:20 1367,731 1370,207 Z:@
14.24 137O,m7 ß74;711 4:04'12:1í 1393,511 1334,680 1tör

13:15 1394,680 1395,877 1:00
12:04 &19,540 1422,61 2:00

25llgß9 sábadô sot
26/09/99 domingo sot

Tempo de Votume
Amostraqem A¡nostrado l- rrrxo

(h) (ml (ms/h)

26109/99 domingo sol
27l0gl99 segunda-te¡ra

0711A199 quinta- feira sot
0€i/1 0/99 sefe- feira chuva / sot

11/10/99 segußda-feira

1210199 ierça- fe¡r¿

12l1\lg9 þrçâ-feiÉ
13f0/99 qu¿rta- fei¡¿

1,2U 1,2U 29,196
0,993 1,146
1,207 1,114

1,173 1,173 23,926
1,270 1,n0
1,174 0,785

2,1U 1 139 26,912
3,'145 1,110
1,196 1,196

1,285 1,285 ?9,655
1,574 1,262
1,431 1,324
2,838 1,2AO

1,225 1,336 29,569
1,505 1,389
1,059 1,24e
1,306 1,206

1,247 .1,169 
26,789

1,272 1.15€
1,218 1,160
1,035 1,129

1,087 1,124 26,516
0,610 1,080
1,404 1,123

1,026 1,026 27,186
1,531 1,225
1,204 1,2U

1,390 1,.191 28,199
1,317 i,197
3,743 1,188

0.256 1,396 29,671'1,110 1,211

'1,663 1,330 26,781
0,918 0,888
0,8c1 1,068

2,476 1.161 26,949
4,504 1.108
1,169 1,150

1,19-t .,,197 27,321
2,161 1,231

Tolat

(m1

-lempo -loÌal

(h)

nublado

nublado

23:00

24100

24:23

24.00

23158

21:05

24ßA

2L50

24:00

24:æ Amostra lr1jlizada pa¡a lê2er MEV

23:59 Feriado

23:45

al)z
Õ¡¡



1310/99 quârtã-feir¿ sol
AR 4I)

14110199 quirìla- feira sot

14110!99 quinìa- fêira sot
AR 41

15110199 sela,feira sot

15/1û99 selda-feira sol
16/10/99 sábado nubbdoãm garoa AR42

26/10/99 teça,feim nubtado

2711aßg quarla- feira nubtado AR .(l

Dia da semana Condiçoes
meteorológ¡cas

27!10t99
28t10t99

28110ß9 qüinla, feira sot
29110199 sextå- feirâ sot AR 45

29/10.i99 sexta.teira sot
3l/10/SS domi¡go parciatmente nublado AR 46

03/1 1r'99 quã¡1a- feira sot
Ml11l99 qu'nta,leim sot AR47

17111199 quârE- feira sot

18/11199 quinta- êira sot AR'IB

1411199 quinta- feir¿ sot

19/11/99 sexa, ieira nubtado ÄR49

19111/99 seia-feira nubtado
20h1ßS sába<lo iñsrávêt 

ÁR 5l)

20-21111199 sábado /do¡ningo ¡lbtado 
AR51

qu.ariã- f€ir¿ nublado
qu¡nia- feir¿ sol AR 4.4

Coniador

FÌm hlcìo Fim

12:05
1520
11:20

14:15
1515
12:30

14:18
12:00

13:50
14i55
10:05
13:35

14:50
10:15
14:08

15:18
12:15
l3:40

17i08
11.11
12:45

'12:35

10:55
12:A7

1410
15:10
1O,4O

11:40

11:12
15.12
10:.25
11:55

16:00
f0:45
12:10
14:25

16.22
'13:2Õ

1520 142,0Ð1 1428, 2
18ì30 1428,362 1429.920
12:00 1446,327 1a46,988

15:15 1446,9æ 144A 272
16:15 1448,272 1449.176
14.15 1171.211 1a72,9U

15:42 1472,ç101 14'74,700
1497,686

14:55 1497,686 1499,127
15:50 i499,127 1500,280
11:35 1521,278 1523.ffiA
14:45 1525,310 1526,658

15:55 1525,65A 1527,990
14:08'1547,515 155f,706
r515 1551,706 1552,878

17:24 1552,A78 1555,417
13'4A 1577,362 157911A
15:30 1579,110 1581,264

18i25 158'f,264 1582,765
12:45 1629,064 11AA3n
13:55 1630,372 1631,640

13:35 1631.640 1632.972
12107 1657,599 1659.015
12:40 1ô59,015 1659,660

15:10 1686,090 1687,347
16:15í687,347 1688,672
11r40 J710,150 1711,338
14.10 1711,33A 1714.4a1O

15.12'1714,43A 1715,607
16:02 1715,607 1716,590
12:55 1737,048 1738,685
ß.44 1738,6A5 1743j17

16:50 1713,111 1744,100
12tll 1764,02A 17d5J1?
14t25 1765,713 176A3a2
1620 176¿,382 1770,632

Tempo de Volume
Aîroslragem Æncstrado

(h) {m3)

3115
310
0:4û

l:00
1:00
145

1:24

1i05
055
1:30
1:10

1:05

1:07

2:06
i:25
1i50

1i17
1;05
1:10

1:C0

1:12
0r33

1:00
1:05
1:00
2:30

1:00
0:50
2t3O

3i45

0:50
1:25

6,961 2,112 24,9A7 2i:5S
0,958 0,303
0,66f 0,992

1,2U 1,2U 25,916 24,001,201 1,2tA
1,627 0.930

(m'/h) (m')

1,796 1,283 24,7A2 eueda do aparetho devido ao vento
1497,6€6

{h)

1,441
1,153

1,348

1,332
4,191
1,172

2,539
1,74€
2,154

1,501
1,263
1264

1,416
0,645

1,257
1,325
1,18A
3,t92

1,177
0,983
1,637
4,432

0,983
1,685
2,663
2.250

1,330 28,972 24:55
1,258
1,148
1,155

1,230 ,22O 24:45
1,O79
1,050

1,209 28,386 24.12
1,2U
1,175

1,170 50,376 /A:q
1,166
1,047

1,332 28,020 24 05
1,18û
1,173

1,257 28.30 24:û
1,223
1,188
1237

1,177 28,687 2S:2A
1,1€0
0,655
1,182

1,180 27,515 24.20
1,189
1.186
1,171

Obsel.vâçóes

13:20 1770,632 1793.957 20:SB
15:07 1793,957 1796.055 1:17

i]t,z
al

23,325 1,112 25,423 22.45
2,098 1,176



D¡a da semana

21t11t99
22111t99

22t11199 segunda-tujra
23111199 terça- feira

23/11199 t€rça- fe;ra
24l11lgg quarta- feira

24111199 quafta, fe'¡a
25111199 quinla- feira

25111ß9 quinra- b¡ra .

26/11/99 sÉå-leirã

1212J99 domingo
13l1zgg segunda- fe¡¡a

13112199 segunda-lej¡a
14112æ terçå- feirâ

14112J99 terF- feiË
'lallzgg quada- fejra

16¡12199 quinta- feira
1711?læ ser(3- feira

18t1299 sábado

19112199 dom¡ngo

1911?J99 doningo
2OI1Z9!' segunda- bra

20112199 seguncjâ,feira
2111?J99 ie¡çã- feirâ

14101/00 sexta- feira
15/01/00 sáb€do

16/01/00 dom¡ngo

17ll1n0 s€gunda- feirâ

17101100 seg¡rnda-feíra
l8l01f)0 te¡ça- fe¡r¿

doîningo nublâdo
segunda- fei¡a inståvel

CondiçÕes

sol AR 53

paraatm#e nuttaoo R I

pa.ciâlmenie nubtado
sol 

ÄR 5s

."ol aR 56

",""J""0jå"*""" 
aR 57

nublådocoñ ctìuva 
AR sa

parcjalmenie nublado AR 59

::i AR 60

AR 61

::j ÁR62

s I aR63

ååE3ffillåliiìåli *'
parc. nublado d chuva

AR 65

sardåkn;o¿ nu¡rado Æ 66

AR 52

lslo .16:15 1796,055 1791390 f:0510:20 11:40 1816,450 191?,950 1t2O
11:40 14:00 1817,950 1820,334 Z:ZO14Ín 15:10 1820,354 1821,566 1:i0

'15:12 17.53 1821,58a ß24,717 2:4i11150 13:35 18114,572 1846 565 1:1513.35 15:12 1846,i6S i84A,556 1137

15120 17:00 1848,556 IBSO,512 i:40
14:00 .15145 1874,006 1876,057 1:45

15:50 16:50 i876,A57 ß27,2.11 110012:05 12:30 1897,938 ]B9A,45O O:2s13:35 15:20 1898,450 1900,407 i.45'15:20 15i50 1900,407 j9t,0,e92 0:30

15.52 16;52 i900,892 1gO?.083 1:0014:30 15:05 1S2l¿0O 1921,783 0ì35

12:34 13:25 1921,7A3 1923,075 015512:01 13r{0 1949 318 1951,100 1:36

13i42 14.42 t951,1p1 1 2,272 1:0011:50 14:00 1975,895 1978,352 2:10

ß:42 15:30 1978,352 1980,08€ itZB11t10 11:50 2002,169 2002,938 A.4O11i50 15:30 2002,938 2007171 3:40

12.10 13:25 2007,17'1 ZOOA,TU 1-is1o:2O 12115 2032,697 2034,99s .l:5!5

10:15 11:30 2034,995 2036,640 i:1s11:30 12:45 2036,640 2æA,162 1:1S11.21 125A 2þ65,410 2067 2A4 1:2s

12152 13/52 26-r,2A 2ffi,qs' 1r0û11:30 13:50 2052,722 209s,471 2:zs

15:45 16:50 2095,471 2096,736 1:0512:12 13135 2118,29e 2119,915 i:23

14:43 16:00 21i9,91S 2.121,817 1:1715:20 15:50 2150,n0 2151,376 0:30

15:53 '16i50 2151,37ô zi52,s5e 0:5714:15 13:15 2177,e23 2179,19A t:0011:00 11:45 2201,883 2202,754 Ot45

11147 13:15 2202J54 nO4,æB 1:2A'10:55 13:15 222A.575 2231,A21 Z:20

Contador

Fim lnício Fim

Tempo de Volume
Amoslægem Amostrado

(h) (m3)

1,335 1,232
1300 1,050
2,504 1,073
1,212 .1,039

3,151 1,174
1,393 1,139
1,991 1,232

1,956 1,1Ì4
2,051 1,172

1i54 1,154
0,512 1,229
1,957 1,118
0,485 0,970

1,191 1,191
0,583 0,999

1,292 1,409
1,782 1,114

1,173 1,173
2,457 1,134

1,736 1jU
0,769 1,154
4,233 1,154

I,533 1,226
2,2 1,199

1,645 1,316
1,522 1,218
1,874 1,263

1,2'11 1,211
2,719 1,1'î8

1,265 1,168
1,617 1,169

f,902 1,482
0,606 1,212

1,182 1,244
'|,2i5 1,275
4,871 I,161

2,446 1_22ø

(m1h) (m1

25,511 24:rJô

26,390 24:00

27,501 24:25

24,835 24:OO Houve inteÍupçlo no fomecimento de energia elètrjc¿

20,831 23:13

29,317 ?5:10

27,252 21..18

28.819 252A Destigada a bomba devido ä um evento no tnslitdo

27,824 24:05

32,289 26.35

28,187 24158

24,444 21:50

31.461 25:07

51,378 43t52

(h)

Observãçoes 'Ú

ô



Diå da semån¿ condiçoes
meleorot0gicas

19191190 ìe¡çã- feir¿ parc¡atmenre nubtado aR67 13:12 1a:57 2231,A21 2233,85A 1:1519101100 quarta- feira dìwâ j3:13 13:23 Z2S},A77 2259,352 010

19/0I/00 quada-'leiË cluyã ÂÞ6a t3i3o 13.16 221S,JSZ i2E1,64O 0:1620n1nÛ quinla, fei.a nublado 14:00 t4:33 2286,653 22E7,320 0:33

2OlO1rcA qúinia-teifa nubtado ÁR6S 14:35 15.37 2287,320 2288,54A 1:O221tô11O0 sexta- feirã nuÞtado 12:15 13:47 2311,644 2313¡03 1:32

17|OZQ0 quinta-fe¡ra .fiwã ar.TO 11t35 13t40 2313,403 2316,401 2tO518/0200 sertaje¡Ê 11j5S ?341,58A t1:S5

2ZO210O rerçaJejfa sot ÁR 7r 11:50 13.35 2341 583 23.43,8ÊJ4 1.4523l02loo quariajeira parcjatmente nubtado ^'"' 11:3s 13:33 2369,315 2371,633 1:5e

17.9?y qua¡ta,Éi.e parciatmerìte nubtado ÂR?2 t3:3s 14:s0 2371,ô33 2373,133 1:1s2410?100 qu¡nla{eFa paraahente nubþdo ,* " 13:15 14_00 2399,045 239S,9S1 O:45

24l0ZA0 quinÍa-biË parcialmente ñubtado AR73 i4.03 15 16 2399,991 2401,500 j.13
23loz00 sexta-feira parcjatmeote nubtàdo ^' ,- 12.45 Éß3 2426.2gs 24?7.a6a 1l8
25102100 se{a-fe¡.a parciatr¡ente n0blado AR74 j4:05 15:-15 2{27,86A 2429,321 trlo

15:16 t6:3ù Ut5,723 2456,542 1.14

26l0AW sábado pa¡cja¡mênte nubtâdo 
AR zs 16:32 17:25 2156,542 2457,SB3 0:S328102co s€gundå-fej.a parcjatmente nubtado ^'"" 11:06 18:15 2s0s,792 ?513.056 7:09

?y.9!19 sessoda-feira âpós dìuva aR?6 1818 1g:4s 2513,056 2s13,s36 0.2729n2nî terF-fei€ instávet l4:0S 1B:4O 2*2221 2536.624 4:35

29102100 ierçâJeira ìnslávei 
^R77 

18:42 19:00 2536,624 2536,908 O:1801/03/00 qeartâJeirå parciatmenle nubÍado ^" ' ' 14_35 1B-2A 2558,41A 2{fj2,422 3:4S

9]19!/,g quarta-fe¡ra após a chüva aRTs ß.22 19:00 2562,422 25â3,i02 0:380203/00 qüint¡-feira parcjalmente nubtado ^" . - 16:35 17:SS 2æ7,725 25Ag,ß2 1:2O

9?!?199 quinra-feir¿ parciatmente nubrado 
aR 7s 

.17:5a ß.4s 2õ8s,162 25sa,aß o:4703/0300 sexa-feira parcìaìmente ¡ubtado ^'.,' 14:06 17:42 2ü1,a73 2615.9.13 3:36

'16f03/00 quinta-fehå nub,ado 
ÂR 6l) 13:30 17.30 26i5,913 2620,602 4:OO17103100 sexta-feia rubhdo 11:(10 ß3a 2î3A,114 2f/¡O,742 2:30

17103/00 sefa,feira nubtado
18to3roô sábado c¡uva aR81 12,1? 12,22 i##â Ii,äÊ ïi
18/03/00 sábado cñwa ÂRB2 15jS8 17:35 2667,158 2668,952 1:g719/03/00 domrngo nubtêdo 15:30 16:0s 2690;59 2693,010 Z:35

1919?{99 dominso saroa aR 83 16:07 i7:38 26e3,301 26s4,440 r:3120103/00 segunda leir¿ nubfado n15 173A 2714,608 272A 372 5t2s

Contador

FÍm lDícìô Fim

Ìempo de Voturne
Amostragem Ámos!-ddo

(h) (m1

0,275

0,284.
0,667

1220
'|,759

2,281

1,500
0,946

1,509
'1,573

1,453
0,819

'1,Û11

7,264

0,480
4,403

0,28!-
¿t,C04

0,6e0
1,137

0,913
1,MO

4,689
2,628

2,900

'|,794
2,55r

1,139
5,764

1,159
1,650

1,080
1,213

1,181

1,147

1,43S

(h)

27,531

27,968

26,083

28,180

2411

25:03

23:12

24:-20 lntenupÉo dê eoeßia / amosha utitrzada pa.a ff¡lÊV

25:43

24:2â

24:00

2125 Houve interrupção de energia por 2h:40m.

49:43

24.22

2127

24116

24:00

26.23

24107

25 31

1,303 30,050
1,179

1,200 28,358
1,261

1,210 27,811
1,?10

1,245 28,674
0,664

1,178 56,514
'1,016

1,067 23,568
0,961

0,947 25,798
1,068

1,074 26,740
1,O78

1,166 26,751
1,122

1.172 24,825
1,051

1,137 26,416
0,s15

1,110 25,852
0,s87

0,751 27,071
1,471

Oöservações Ë
l'I,z
F-l

ôl¡



15/06/00 quinia-leirâ
1ô/06/00 seÉa{e¡¡ã

Condi¿ões
ur3 oa seman¡ :, Añostê

mele0roioqtcås

20103]00 seg0ndâ-feira nublado 17.4n lAiO 2720,372 2728p6 Oi3O 0,53421ß31@ te.çã-feiÉ nubtado 15:05 1ô:40 2743,285 27a5,005 1:35 1,720

21103/00 terçâ feirâ nubtado 1.6:42 17 3A 274S,AAS 274S,BBA 0:48 0,8752203100 quarta,irira nubtado 16:00 1653 2f69,974 
"77A,EBO 

0:s3 0,906

22n!0O quana-feira nubìado ÄR86 t6:55 18-15 2TIO,AA} 2772,i70 t:2D 1,68j2U03|OO quiñla-feir¿ nubhdo t4:10 16:45 2793,738 2796,630 2:35 2,g5"

23103100 quin€-feira nubtado 1647 18:26 2796,639 2798,455 1:39 1,816
24103100 sexta-feira pa.cialmente nubtado "'- 15.30 16:53 2B2O,4SD 2A21,8A6 1:23 1,436

24/03n0 se{a+¡r¿ parcialmente nubtâdo aRaa 18:50 1g1O 292.1,ø6 2A22,756 0:S0 0,87027lÛ3lú segunda-feiE sol 19:40 B.ZO 28¿756 2S86,600 52:20 63,84¡

11/04/00 te¡çâJe¡ra sol 12:17 13 37 28S6,633 2889,257 t2A 1,62112!A4rc0 quaria-feifa sot 14 50 17:13 2914.462 2916,898 2:23 2,436

12lMlffi q¡arta,leirâ sol 
ÄR g0 I 7: 1 5 1B:OO 2916,A9A . ZS17 ,721 0:45 0,8231304/00 quinE-feira sol 16j20 17:30 2941,692 294¿90ô .1:1û i,Zt¿

13/04/00 quinta-feia sot 
ÂR 9t t7:32 i8:23 2942,906 29a3,SS4 0:51 O 98814/M/00 sextaJeira jnstãvet 16:13 17:55 2967,198 2968,924 1.42 1,726

14104100 sext+feird instávet Ârq, 17:SZ 19:15 æ68,924 297û,330 l:1A f,4061lu4l00 s.ibado sot 16:ss 1?:Â Zgg3,Z22 2994,312 0:51 1,090

15/04/00 sábado sot ÀÞ êi 17:48 ß123 29e4,312 Zgg4,g33 0:35 0,6211ô/0,1/00 domingo sot 16:42 1832 -.ti1},ag7 3020,424 1;50 1,927

16/04/00 domingo so¡ AR g/r 18:34 1g:4O 3620,424 3021,571 i:06 1,147
17104100 segunda-feÍa ìnstávet 16:45 17:SO 30a3.S75 3O4S,1A? 1:05 1,212

17104100 segundajeira Ìnstávet ÂR95 t7tí2 18:06 30.i5,187 304s,884 0:14 0,69718/04/00 lèrça-tuira i¡stávet 16:37 18:10 3069,908 3071,606 1:33 1,e9e

03105/00 quârtê-feir¿ instivet 
AR 06 i7:03 18:00 3071,606 3073,297 O:57 1,69104./0100 quìnta-fe¡ra inslávet t7:03 17.45 3097,095 309¿8.10 O:42 O,ZfS

04/05/00 qirintã-feira insiávet 
AR 97 17:q7 18:05 3097,810 309e,100 0:j8 0,29005/05/00 sexiã-feira sot 16:45 i8:13 312i,353 3122,830 1t2B 1,477

05/05/00 s€na-feira sot 
AR 98 iB:13 t8:50 3122,930 3123,451 O:37 0,62406/05/00 sábado chwoso 1Z:00 17:55 3146,Ug 3147J44 Olss 0,895

0ô/05/00 sábado chuvoso aR 9s 17:s7 18:so 3i47,744 3148,s53 0i53 0,80907l!5l@ dom¡ngo ¡âstávet 16:37 19:00 3171,3n 3174,316 2:23 Z,ggS

9119199 dCrnlngo instável aR ror, 19:32 20:17 31i4,31G 317s,134 0.45 0,81s08/05/0t f.ègurxlaje¡r¿ ¡nstávet 16:40 18:21 ¡rge,¡ZO arg¡,tOt 1.41 1,731

AR 10S 17 42 9:27 3295.i55 3297 .70 i 45
18:35 19:22 3315,65S J316.390 o:47

Contador

Frm lnicio Fim

2,015
4.732

Temlo de VolJmê
Anosiraqem ¡mostrado Fluxo Total renpo Tota.

(h) (m1 (m%) (m.) (h)

1,15f 21,235 25¿,!J
0,934

1,068
1,086

1,094
1,026

1,261
1,143

1,101
1,038

1,U4
1,24

1,218
1,O22

1,097
1,M1

1,162
1,015

1,082
1,282

1,065
1,051

1,U3
I,l1S

2_987

1,0s5

1,780
1,O21

0,967
1,007

1,O12
0,976

0,916
1,233

1,091
1,028

24,63 25:00

25,875 24:11

25,801 24110

25,247 24..06

64,714 82:30

30,265 28 56

26,008 2415 Paralizaøo na USP

26,018 24:23 Paråliza€o ña llsp

25,388 24:11'

26,112 ?4t44

24,763 24.41 Semana Sania

26,419 24:1a

26,244 24:42 creve

25,020 24:26

24,914 24:18

,572 25:03

23.785 25 11

Observaçoes

2
ô



Condi.õês
Liâ oa semaná Amostr¿

mereorotogtc¿s

AglA7l00 domingo
10107100 s€gundajeira

1U071æ segunda-feira
11107100 terça-feiË

210AAO segunda-feira
2?J08100 terç3-fe¡r¿

22J0ù04 þrça-feira
23l08J00 quartaJeíra

23lABl00 quâria-feira
24tDAl00 quinra-feir¿

241D8100 qulnia,fei.â
25,08/00 sexta-feir¿

27lÙ8n0 domingo
28108/00 segunda-fe¡r¿

28/08/00 segunda-feir¿
29/08/00 terçâJeira

2gAU00 terc¿-feira
30/08/00 quana-feir¿

30/08/00 quada-feir¿
31/08/00 qu¡nta-feir¿

l3l09/00 quaria-fei¡a
14l09/0O quinta tuira

14l09/0O quinh-feia
15/0900 sefa'feìra

15/09/00 sextaJeir¿
17l0S/00 domingo

17109104 domingÐ
18/09100 segunda-fe¡ra

18/09/00 segunda feira
19/09/00 te.ç€-feira

19r!9/00. terça-feic¿
20/09/00. quarlaJeira

20,¡09/00 quana,leira
21109!OO quinlaJeirâ

2¡q9l0û guinta-ferÞ
z)ng/ñ sefe-feiÞ

.ol ,qnltg 17:27 '953 3632,2t3 3634.737 2:26
sol 16:52 19.25 3653 0z 1658,688 2:33

sol aR tzì 1927 3658,68ô
nublãdo 17 54 21:0S 3681,a61 368a.782 3:19

sol ¡n rz.r 18:25 19:07 3684.782 3685,600 A 42
sor 17:25 18:25 3708.101 3709,082 1:00

sol AR 122 18:30 19:45 3709,082 3710,372 t:15
sd f7:53 18:30 3732112 3732,750 0.37

sol AR 123 18:J2 1732,7a0
so¡ 1T:51 18:26 3755 527 375€,068 0 35

sol ÂR 124 18:30 19:08 3756,068 3756.732 0:38
sor 17:34 19:10 3n6 5æ 37n,787 1:32

nublado AR 1zs 17 52 3822.8ô8
nublado 16:53 20:20 3845199 3A4€ 580 327

nublådo AR.t26 20122 3848,581
nuDÉdo 1A:07 19:00 3871,708 3872.612 0:53

nublado ÂR.t27 19:03 1930 3872,ô12 3873039 A27
sol 21:25 21.30 3892.791 3892,850 0 0S

sol 
AR 128 21:3? 21.37 3892,850 3892 9S0 0:05

sol 1ð29 t9:02 3912,039 3912,393 0:æ

chyv: 
AR 129 18:25 3912.393

nuÞlado 16:30 18.18 3932,985 3934.705 1:¿8

nublãdo ARi3o 18i20 18:30 3934,705 3934.963 0:10
nuulado 17:20 1842 3352,728 3959,039 1:22

nublado AR 131 18.45 3959,039
nubrado 18:05 19:20 40U,922 4006129 11S

nublado/óuva AR.t32 19:23 4006,129
sounuDÞdo 17:53 20:04 4028,203 4030,385 215

sol/nublado AR 133 20:10 4030.38s
pârc. nubrado 18:37 19:5i 4Õ52232 4053329 1.14

pãr¿.Ìublado 
AR 134 19:54 4053.429

nuDrad,o 18:45 20:34 4075.018 4076,591 1:¡t9

nLbl¿do AR.135 18.45 20:U 4075018 4O76.591 t:49
rnrêvel 19:00 2033 ¿09e 056 4099,500 r.33

¡nsËvel AR.t35 20i36 4099,50i
ñobrâdo 18:16 19:03 a12O.391 4i21.122 0:47

Coniador

Firn lnício Fìrn

r.empo de Volume
Àmostragem Amostrado

(h) (m')

2,524
5,611

3,32'l

0,818
0,981

1,æ0
O,6CE

0,541

0,664
1,254

(m1h)

1,037 26,475 255A
2,24C

26,094 25:42
1,001

1,169 24.300 24:00
0,981

1,032 23,668 24Jn
0,986

23,318 24:06
o,92?

1,048 21,719 24:40
0,818

Tolal lempo Toial

(m) ft)

25,712 26:2a
3,381 0.980

0,9[¡4

0,427
0,059

0,100
0,354

1.72i

0,254
6.311

1 2õ7

ObseruêçÕes

too
0,949
0,708

1,2U)
0,M4

24,031 25:.2.

2O,2æ 26127

19,543 26:30

22,312 24:07

1,544 24,3U 2422
4,618

24,26 24:45
2,18? 0,970

23,444 24:15
1,197 0,971

z
a)
i¡

47,0S0 48:35
0,966

,,ru

1,573
1,444

23,162 24:40
0,866

0,866 24,482 2538
0.932

21,621 25:33
0,731 0,933
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IMAGfl,NS DÐ M,A,TEI{IAL X'AIìT{CU[,ADO (f'M10) OBTIT]AS FOR. MICR.OSCOPIA

ELETR.ÔNICA DE VAIIR.EDURA (MEV)
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APÊNDICEII

Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) de filtros contendo

Material Particulado (PMro) da atmosfera.

Figura I - (1a) Imagem obtida com auxllio de bockscatter (BC), onde se observa a ausência de elementos

de número atômico alto no Jìltro virgem descontaminado (escala: I cm - 650pan). (lb) imagem SE (elétron

secundário) onde se pode observar a morþlogia das partículas presentes na amostra AR-15 (escala: I cm

- 650pn)

(la)

(2a) (2b)

Figura 2 - (2a) Imøgem obtida com auxílio de baclcscatter destacando a partícula submetida à análise

EDS (escala: I cm - 50pn). (2b) EDS realizado para a partícula destscada ondeþi constatada a

presença de Pb.

(1b)

Ftl;d..6¡ rl¡ qr* l.0lËl{
Í¿ût&r

si
A¡

öå¡ðårbr'¿rirbrbå
k!t/

Crr
f¡ Pù PT



APÊNDICE II

Figura 3 - (3a) Imagem obtida com auxílio de backscatter, mrsslrando uma parlícula conslituída por

elementos de número atômico alto indicqds pela seta (escala: I cm - 50pm) e (3b) EDS realizado pqrct ct

partículo rÌestacada, ondefoi constqtqda a presença de óxido de.ferro.

(3a)

frlæ&-32 cr Cr¡ü 1.0{}5ttlt
FãIÞI

x
F¡
I

FrN ¡cdc . ll clr Ct¡c {'0ll! td,
FãN}2

trv

(3b)

Zî
2n

lln
lfr

(4a)

Fr{ æCr . S clc Cnc a.0a75 trì,

T"*"1-""'[""""å""'"'å" 
'' iä ' ìä ' r'i r's r'e ,o

krÀ,

FZn:Ll
ò

Z¡
Zn
F l{g

lln

lT,l.,

lln
F¡ Xi Zn

Figura 4 - (4a) Imagem obtidq com quxílio de backscslter, eslundo destacados as partículas nas quais

þram realizqdas EDS (escala: I cm - 50pm). (4b) EDS realizado pqrq q parlícula destqcada como

número I da Figura 4a, onde þi constatadø a ptesença de Zn, Cu, S entre outros elementos, (4c) EDS

realizado pqrct o partícula destqcada como número 2 da Figura 4a, onde constqlou'se a presença de Zn'

Cu, Fe, Mg, Mn, S, Ca, K, O, Fe, e (4d) EDS realizado para a partícula 3 da Figura 4q , onde observa-se a

presençq de S, Si, Al, Na, K, C'

C.
K r¡n znI C. uá r.. 2À

(4c)

Fdæ¡¡¡.!P cf Cüt 4.04t!¡¡cl,

krv

(4b)

(4d)
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