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RESUMO 

Vários métodos de amostragem e análise de partic~ 

las em suspensão na atmosfera foram discutidos. Os nétodos 

mais utilizados. gravi~étrico e refletância foram testados 

comparativamente e quanto i correlação entre seus result~ 

dos em dois locais distintos. 

Os fatores intervenientes nos resultados 

foram estudados quanto à sua influência. 

obtidos 

Os métodos gravimétrico e reflectância forc~ ana 

lisados quanto a exatidão dos resultados fornecidos f qua~ 

to ao seu significado higiênico em função da correla,ão e 

xistente entre concentração de particulas na atmosfera e da 

nos à saúde. 

A presente investigação levou o autor a con~luirl 

por uma significante diferença entre os resultados iorneci 

dos pelos métodos em estudo. por uma correlação estrdtifica 

da e variável de local para local entre eles, e por inade 

quacidade dos valores fornecidos por cada um dos métodos em 

estudo quanto ao fato de não fornecerem os valores d~ con 

centração de partículas na atmosfera mais correlacior u-los I 

com danos à saúde. 

O autor sugere o uso ou o desenvolvimento de um I 

método que pelo menos separe as partículas nas fraçÕEs res 

pir~ve1 e não respirável e que permita uma análise pcsterior 

de cada uma das frações. Sugere ainda que concomitantemente 

sejam efetuados estudos epidemiolÓgicos de correlação entre 

os valores obtidos e danos à saúde para determinação de no 

vos padrÕes de qualidade do ar para partículas em su~pensão 

na atmosfera. 



SUMMARY 

Various methods to evaluate concentrations of 

suspended particulate matter were discussed. The two most 

commonly ueed methods, gravimetric high volume sampler I 

and DECD reflectance method were tested to compare and 

correlata their resulta in two different placas. 

The interfering factors were studied to deter 

mine their influence on the resulta. 

The hivol and reflectance methods were analysed 

according to the accuracy of the results and according to 

the hygienic significance as they correlata with health ef 

fects. 

This investigation brought the author to the I 

conclusion that there is a significant statistical diffe! 

anca between the results of the two methods. There are 

correlations between the methods, which are stratified 

and vary .from one placa to the other. Finally,however the 

results are not the best estimate.of the concentratios of 

suspended particulate matter that correlatas with health 

effects. 

The author suggests the use or the development 

of a new method that at least can separata the particJes 

sampled into two fractions, one respirable and anothe1 I 

non-respirable. 

Both fractions must be collected in such a way 

and in such quantities that allow for adequate analysis I 

afterwards. It is suggested also, that epidemiological I 

studies to correlata the results with health effects must 

be carried on et the same time in arder to set new air 

quelity standards for suspended particute matter. 
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1. INTROOUÇAO 

Dentro de um programa de controle da poluição do 

3r numa dada região administrativa, o conhecimento das concen 

~rações dos mais importantes poluentes presentes em dispersão 

1a atmosfera desta região, e de fundamental interesse, pois I 

30 com ele é possivel, entre outros, o estabelecimento de 

~lanos de ação de emergência, o julgamento do cumprimento dos 

padrÕes de qualidade do ar previstos na legislação, a observa 

;ão das tendências do problema da poluição do ar e o conheci

~ento dos efeitos da poluição do a~ através de estudos epide

niolÓgicos e toxicológicos 1
'

2
• 

Vários métodos, equipamentos e procedimentos têm 

sido propostos e utilizados para a avaliação das concentrações 

de material particulado na atmosfera 3 e:n vários locais do mu~ 

do, poluente este, considerado dos mais importantes por estar 

presente em grandes quantidades na atmosfera de áreas urbanas 

e ser invariavelmente citado em casos graves de poluição do 

ar ocorridos em várias partes do globo terrestre. 4
' 5 '

6 

Para a avaliação de material particulado na atmos 

fera do Estado de São Paulo a Companhia de Tecnologia de Sanea 

nento Ambiental - CETESB vem usando 5 métodos: um gravimétrico 

("High Volume Sampler" - Hivol) oficialmente aceito pela I 

"United States Environmental Agency" e Secretaria Especial do 

Meio Ambiente - SEMAJ outro (Refletância - OPS) utilizado e re 

comandado pelas agências governamentais do Império Britânico e 

pela Organização Panamericana da Saúde, outro (paper tape Sampler 

transmitância de luz) utilizado em redes automáticas com trans

missão telemétrica de dados em várias redes estaduais de amos

tragem nos Estados Unidos da América; outro (absorção de Raios 

B atenuados -medida de radioatividade), um método relativamen 

te r8Cente em termos de produ~ão comercial e ainda oouco utili 

zado 1 e finalmente, um dos primeiros métodos utiliz~dos para 

avaliar poeira sedimentável ("dust fali bucket"). Os dois pri

meiros têm sido utilizados mais ampla e rotineiramente para I 

avaliar a qualidade do ar em termos de quantidade de particu

las em suspensão na atmosfera 7
• 



-2-

O primeiro delas ~ um mitodo gravimitrico onde a determinaç;o 

e feita pela relaçeo entre a diferença de peao de um filtro de 

fibra de vidro e o volume amostrado, utilizando-se para a co 

lata da amostra um amestrador de grande volume ("High Volume 

Sampler" ou abreviadamente •Hivol"). O segundo método utiliza 

do ( abreviadamente OPS ) é uma medida Ótica obtida pela refle 

xao da quantidade de luz pela mancha causada pela deposição 

de material particulado sobre um filtro de celulose. 

Paralelamente aos aspectos de significância esta 

t!stica relativos ao número mínimo necessário de estações de 

amostragem 2 , 1 , 7 , 1 ,
9 e a sua localização, e a frequencia de 

amostragem, estão envolvidos outros problemas concernentes a 

vários fatores que alteram o valor obtido, aproximando-o ou 

afastando-o do valor real e fazendo com que, dentre outros as 

pactos a considerar quando da escolha de um método ou equip~ 

menta, devamos levar enfaticamente em consideração estes as 

pectos iminentemente técnicos. 

Os objetivos da implantação de uma rede de estações 

de amostragem para a avaliação das concentrações de material 

particulado na atmosfera implicam em que os valores obtidos 

sejam tanto quanto possível acurados ou exatos, ou pelo menos 

passíveis de serem correlacionados com valores estimativos pr~ 

ximos dos valores populacionais verdadeiros. Como já foi men 

cionado.muitos são os usos da amostragem e análise de puJuen

tes atmosféricos 1 , 2 • Pela sua grande importância, destaca-se 

a necessidade do conhecimento das concentrações de poluentes 

na atmosfera para correlacioná-las com efeitos danosos à saú 

de de populações, desta forma permitindo uma avaliação do ris 

co a que esta sujeita a saúde dos componentes desta população. 

Assim é que foram determinados os chamados padrÕes de qualid~ 

de do ar, a partir de uma série de estudos epidemiolÓgicos de 

correlação entre as concentrações dos poluentes na atmosfera e 

os efeitos detectados sobre a saúde das populações em est~ 

do ... , 10
,

11
,

12
,

15
, 11'. Os padrÕes de qualidade do ar sao concen 

trações dos poluentes na atmosfera que não devem ser ultrapa~ 

sadas de forma a proteger a saúde da população, nas condiçÕes 

em que são definidos. O conhecimento das concentrações é 1m 

portante neo somente no estabelecimento desta correlação,como 

também na observação permanente dos padrÕes pré-fixados comp~ 

rando-os com os dados obtidos. A tabela n9 1 apresenta alguns 
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TABELA N9 1 1 PADROES JE ~~ALIDADE DO AR-PA~T!CULAS E, SUS-

~ 
ESTADOS UNIDOS-

EPA 

BRASIL - SCMA 

ESTADO DE sAo 
PAIJLO-CETESB 

ESTADOS UNIDOS 

CALIF:lRNIA-APCfJ 

ESTADOS UNIOrlS 

ALLEGHENY COUNTRY 

ALEMA:HJA-VOI 

FRANÇA- PARIS 

Jf\PAD 

ME:DIA 

ANUAL 

7 S.ll ~I m 
3 

média gaome-
tricB anual 

BOpgh 
3 

.nédia aritmé 
ti c<~ a:nJal 

BfJpg/:n 3 

:néJin arit:1é 
tica anual 

6 8~Jg /;n 
3 

:néJia geo:ne
trica .1nual 

3 
0011~;/1 

rnédia arit18t1 
ca ar:ual 

ME:DIA DE 

24 HORAS 

2E !ll-!3 l;n 
3 

24Dltg/m 

24'Jjlgl:n 
3 

3 
l'i'Jpglm 

3 

OUTRAS 

-

-

-

3'iOwg/m
3 

.n:>dia de 

4 ~vJras 

S001L;Im 
3 

:nédi.a- cja 

Yl ilünutos 

I 
3 

200~g m 
'Ttédia de 

1 hora 
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pedrÕas da qualidade do ar pare partículas em auspansao. 

Meis especificamente, estudos de correlação entre 

concentrações da pertículas em suspensão na atmosfera e efei 

tos detectados sobra a saúde foram rselizados,, lavando a con 

clusões que vieram a determinar padrÕes de qualidade do ar 

pera este importante poluente da atmosfera. 

Desnecessário torna-se, portanto, enfatizar e gra~ 

de importância que adquirem e fidelidade, a exatidão, a prec! 

sio. s aapacificidada e a reproduc1b111dade do método utilizado 

para determinar a concentração dos poluentes na atmosfera•. De 

todos os principais poluehtes da atmosfera, aquele que impÕe 

mais a maiores dificuldades para obtenção de valores represen

tativos de sua verdadeira concentração na atmosfera, atrávés de 

amostragem a análise, são as partículas em suspensão. Tal fato 

deve-se principalmente à grande dependência existsnte entra a 

mostragem e análise de partículas e de vários parâmetros a alas 

associados, principalmente aqueles que ditam seu comportamento 

aerodinâmico, Ótico e elétrico. Muitos sao os métodos a aquip~ 

mantos que têm sido desenvolvidos para tal fim 1
, porém pouco 

crédito pode ser dado quanto à sua capacidade de responder i 

gualmente à estímulos idênticos ( fidelidade ) e à sua capac! 

dada de fornecer valores próximos- ao valor verdadeiro 

dão ), ainda quando devidamente calibrados. 

e xati 

t fato conhecido que partículas se depositam grav! 

tacional, inercial ou difusionalmente, ou não, em função dos 

seus parâmetros característicos que determinam seu comportame~ 

to aerodinâmico, principalmente seu tamanho 15
, 16 , 17 • As dimen 

sões e distribuição geométrica e espacial do obstáculo também 

são importantes fatores determinantes da deposição ou não de 

partículas 15 , 16 , 17 • Desta forma se comportam partículas qua~ 

do são inaladas e transportadas pelos meandros do sistema res 

piratório. Este funciona como uma câmara cheia de obstáculos e 

re-entrâncias que devem ser transpostas pelas partículas inal~ 

das, e apenas aquelas que conseguem transpor as barreiras e de 

fesas do trato respirátório e atingir as partes mais profundas 

do mesmo são consideradas higienicamente importantes ou 

zes de provocar maiores danos à saúde. 

cap_! 

Este conceito é principalmente válido para partículas de mate 

rial insolúvel em água, sendo apenas parcialmente verdo~deiro 
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par~ part!cul~s tóxicas e solÚveis, capazes de causar danos sis 

têmicos. 

Vários estudos sobre o comportamento aerodinâmico 

de part!culas no trato respiratório 11 levaram a modelos que 

permitem estimar a penetração de partículas nas partes mais 

profundas do trato respiratório, e desta forma estabelecet ou 

ratificar o conceito de partículas respiráveis 16
,

17
• ~quase 

intuitivo que instrumentos da amostragem que simulem este co~ 

portamanto • fornecerão valores resultantes que estarão mais 

correlacionados com efeitossobre a saúde 

Ressalte-se que a grande maioria dos estudos epi 

demiolÓgicos que levaram aos padrÕes de qualidade do ar para 

material particulado em suspensão na atmosfera, foram realiza 

dos no Império Britânico utilizando o método Ótico de refletân 

cia de luz~. Este método e o método gravimétrico do amestrador 

de grandes volumes ( Hivol têm sido os mais comumentes uti 

lizados no mundo pelas agências de controle de poluição do ar, 

sendo mesmo considerados métodos-padrão por algumas delas. 

~ 

Claro esta que outros aspectos, tais como, preço 

do equipamento, custo de operação e manutenção, recursos huma 

nos necessários, disponibilidade de peças e outros componentes 

para reposição etc, devem ser considerados em conjunto com os 

aspectos de representatividade dos valores obtidos come esti

mativa dos valores populacionais. 

Desta forma, torna-se sobremaneira necessária a 

comparaçao dos valores obtidos pelos métodos existentes quando 

colocados paralelamente em igualdade de condiçÕes de amostra 

gem e o conhecimento dos fatores que eventualmente os torne 

distintos, juntamente com uma análise de correlação entre es 

tes valores fornecidos pelos métodos utilizados. 

2. ASPECTOS TE~RlCOS 

2.1. MATERIAL PARTICULADO DISPERSO NA ATMOSFERA 

As várias fontes naturais e decorrentes das ativi

dades humanas emitem para a atmosfera quantidades variáveis de 

material particulado que nela se dispersa passando a se subme

ter aos efeitos dos parâmetros meteorolÓgicos e topogrificos 

característicos da região. até atingirem os receptores. 7 
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Ae partículas de ordem de grandeza tal que sua estabilidade na 

atmosfera torna-se impossível, em curto espaço de tempo se se 

dimentam , deixando de fazer parte da dispersão. Isto explica 

entre outrss causas, o fato de ser logaritmo normal a distri

buição do tamanho destas partículas na atmosfera de quantos lo 
7•TO 

caia do Universo tiveram estudos realizados a este respeito, 

havendo pois, tend~ncia a um maior n~mero de partículas de me

nor tamanho. 

As concentrações de material particulado em suspe~ 

são fornecidas por qualquer dos equipamentos utilizados, insta 

lados num dado local durante um dado perÍodo de tampo se apre

sentam aproximadamente de acordo com uma distribuição log~ 

ritmo normal 7 ' 20 • Na presente investigação tais fatos foram I 

testados e comprovados como será visto em Itens posteriores, 

por serem tais testes necessários, em vista das diferentes ca 

racterísticas existentes entre as atmosferas dos vários locais, 

bem como entre, seus parâmetros meteorolÓgicos e topográficos. 

Desta forma, as aproximadamente 500 toneladas diá-

rias de partículas emitidas na atmosfera da Grande São Pau-

lo•J. int~ragem, sofrem os efeitos dos vários campos de força 

a dos parâmetros meteorolÓgicos e topográficos para enfim apr~ 

sentarem-se logaritmo normalmente distribuidas no que 3e refe-

re às concentrações em massa e tamanho de partícula. 

~ propósito deste trabalho apresentar os vários mé 

todos utilizados para avaliar concentrações de partículas em 

suspensão na atmosfera, discutir mais profundamente os métodos 

mais comumente utilizados (gravimétrico e refletância) no con

tinente americano e os fatores intervenientes na fidelidade, I 

exatidão e precisão destes métodos, tecer comentários básicos 

e fundamentais sobre a representatividade e s~gnificância des

tes procedimentos e finalmente fazer sugestões prática: de es

tudos e desenvolvimento de métodos mais adequados para evitar 

erros e enganos onerosos e irreparáveis. 

Dada a larga utilização dos métodos gravimétrico e 

Ótico (refletância),esta investigação, especificamente, também 

se propÕe a analisar a significância estatística da diferença 

entre os valores fornecidos pelos dois métodos mencionados, I 

seu grau de correlação e alguns fatores que devem contribuir I 

para a existência desta diferença entre eles. 
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Para tanto durante o ano de 1973 foram mantidos 

em funcionamento conjunto em dois locais na area da grande/ 

São P8ulo ( Rua Heloisa Pamplona, n 9 279 - S. Caetano do 

Sul e Rua Tamandaré, n 9 649 - São P~ulo os equipamentos am 

estudo que forneceram ao final do ano, 183 pares de valores 

estimativos da concentração do material particulado em sus 

pensão na atmosfera destes locais. Alguns experimentos com 

plementares necessarios foram executados em outras ocasiÕes. 

O valor do presente estudo reside no fato de que 

é o primeiro a ser realizado na atmosfera da Grande São Pau 

lo, esperando-se que várias das conclusões dele decorrentes 

possam ser utilizadas noutras areas do Brasil e em outros I 

países Centro e Sul americanos que também se utilizam de equ! 

pamentos como os em estudo e pela Organização Panamericana da 

saGde que mantém uma rede de amostragem em toda a América La

tina. 

2.2. POEIRA RESPIR~VEL 

Duas são hoje usuais definiçÕes de poeira respir~ 

ve1. 16
, 17 A primeira, definida e aceita pela" Atomic Energy 

Comission" é apresentada como mostrada na figura n 9 1. A defi 

nição aceita pela British Medical Research Council está 

cada na mesma figura. 

in di 

Qualquer instrumento que pretenda estimar a quant1 

dada de partículas respiráveis em suspensão na atmosfera, deve 

pois, apresentar uma curva de corte similar as que definem 

poeira respirável na figura n 9 1. E mais, devem obedecer a umi 

equação do tipo 1 6 

P(dp): K. P'(dp) •••••••••••••••••••••••• (! 

onde P (dp) e a probabilidade de uma partícula de tamanho dp 

incluÍda na fração respirável separada pelo amestrador, K e u 

constante e P'(dp) é a probabilidade de uma partícula inalada 

de tamanho dp, depositar-se nas regiÕes alveolares do pulmão. 

Um instrumento de amostragem projetado para tal, 

deverá pelo menos, possuir dois estágios de coleta. No primei 

ro as partículas não respiráveis deverão ser coletadas, atrav 

de um dos muito mecanismos existentes, tais como, centrifugaç 



FIGURA N!l DEFINIÇÃO DE POEIRA RESPIRAVEL 
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impactação, slutriação, etc. 

No segundo estágio, e poeira respirável será cole

tada para imediata ou posterior análise de quantidade coletada, 

em número, área superficial ou massa das partículas. Quàl des

tas formas de concentração, número, área ou massa, á a mais cor 

relacionada com o efeito danoso causado a saúde, ainda é motivo 
N 1 6 A N 

de estudos e discussoes. Tem sido utilizadas concentraçoes em 

massa para avaliar o risco de exposições a poeira de carvão mi 

neral e concentrações em área superficial para poeira de quart-

zo. 

Vale ressaltar que tais conceitos sao de grande im

portância quando se tratam de partículas que coletadas no trato 

resp{rat5rio não se dissblvem rapidamente e antes que os meca

nismos de defesa do organismo se livrem delas. Se não é este o 

caso, a concentração total de partículas em unidade de massa 

deve ser usada e determinada, para avaliar os riscos da expos! 

çao. 

2.3. M~TOOOS DE AMOSTRAGEM E AN~LISE DE PART!CULAS 

Muitos métodos têm sido propostos e utilizados pa

ra a determinação da concentração de partículas em suspensao 

na atmosfera 3
• Neste ítem os mais usualmente encontradcs serão 

apresentados, e suas principais características de operação ax 

plicitadas. 

a) Taxa de poeira sedimentável 7
' 

19 

Trata-se de um dos mais antigos métodos utilizados 

e ainda de amplo uso até a década de 50. Mede t;o somente a 

quantidade de partículas que se sedimentam gravitacionalmente, 

principalmente face ~s grandes dimens6es das mesmas. O método 

consiste na exposição durante 3C dias de uma jarra padronizada 

(figura 2), findo os quais a água é evaporada e a poeira depos~ 

tada pesada para fornecer um Índice dado em unidades de tonela 

das por quilÔmetro quadrado por 30 dias, por proporcionalidade 

Este método fornece resultados altamente inexatos pelo motivo 

já exposto de não estimar a poeira que permanece em suspensão. 



FIGURA Nt.2 METODO DE DETERMINAÇÃO DA TAXA DE 
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b) Mitodo da Transmitincia de Luz 22 ("Papar Tape 

Sampler") 

Neste método um fluxo de ar de 11 litros por 

minuto é feito passar por uma fita de papel durante interva 

los de tempo definidos e pré-fixados ( figura 3 ). A mancha 

de 1,27cm de diâmetro. causada pela deposição das part!c~ 

las carreadas pelo fluxo de ar sobre a fita é de imediato ou 

posteriormente analisada quanto à quantidade de luz que I 

transmite-se através dela. comparando-a com a quantidade de 

luz que passa através da mesma fita limpa. Os dois valores I 

de transmitância encontrados são introduzidos na relação 2 

para cálculo do chamado Índice de sujidade ( IS ), que indi 

retamente estima a quantidade de partículas em suspensão na 

atmosfera. 

Os principais parâmetros operacionais do amestrador estão na 

tabela 2 

IS= 
L 

x log lOCJ 
T 

(COH/lUOJpésl ............ (2) 

Sendo L o conpri.112nto equivalente; da fl:THJstra e T atransmitância 

c) Método do Amestrador de Grandes Volumes 23 

("High Volume Sampler - Hivol") 

O Hivol esquematizado na figura nQ 4 é um equip~ 

manto utilizado como padrão em vários países e estados 

coletar amostras de material particulado em suspensão 

atmosfera 7
• 

para 

na 

Consta básicamente de um porta-filtro que suporta 

um filtro de fibra de vidro de BxlO polegadas que coleta as 

partículas dispersas no fluxo de ar feito por ele passar por 

um conjunto motor ventilador, que pode ser regulado para va 

zÕes de 30 a 60 pés cÚbicos por minuto. O conjunto é montado 

dentro de um abrigo de alumÍnio que contém um mecanismo reg~ 

lador de tempo para permitir funcionamento semi-automatizado 

do Hivol e um graficador que registra a vazão amestrada duran 

te o perÍodo fixado. 

O filtro apÓs as devidas precauçÕes para elimina 

çao do efeito da umidade do laboratório é pesado antes e apÓs 

a amostragem sendo a concentração calculada por 

c 
v 

a 

••••••••••••••••••••••••••••.... • ..• ( 3 ) 



FIGURA N1 3 METOOo DE AMOSTRADOR DE FITA (TRANSMJTÂNCJA DE LUZ I 
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c -
• 3 

concentraçao em ~g/m 

pf.• peso final do filtro em ~g 

pi • peso inicial do filtro em ~g 

v -a 
3 volume amostrado em m 

Cohen 2
- demonstrou que a operaç8o de Hivols com di ... 

ferentes vazões pode conduzir a erros. Através da comparaç8o I 

de dados obtidos experimentalmente chegou a uma diferença de I 

1% entre os valores fornecidos por Hivols operados a 60 e 50 

cfm e a uma diferença de 3,8% quando operados a 60 e 40 cfm. 

O investigador atribuiu esta diferença, à perda de partículas 

sub-micrônicas através dos poros do filtro devido à maior vel~ 

cidade de filtragem, apesar de admitir a alta eficiência dos 

filtros de fibra de vidro na coleta de partículas maiores da 

0,3 microns. Admite ainda o autor que a diferença de vazões a 

carreta diferentes velocidades de captura das partículas, mas 

não é conclusivo quanto ao efeito deste fator. 

Clemente, McMullen, Thompson e Akland 25 instalaram 

pares de 'Hivols em 25 locais para determinar a comparabilidade 

dos pares de amostras coletades em condiçÕes de campo. Admi 

tindo como fontes de erros introduzidos, a velocidade do motor, 

a geometria do abrigo, a diferença de qualidade entre filtros. 

os erros de pesagem dos filtros. as perdas de material coleta 

do, e os erros de leitura do volume amostrado e calibração. ~n 

clufu que 50% dos valores obtidos diferem menos de t 4,5% do v~ 

lar real ( tomado como a média dos pares ) e que 90% dos 

res obtidos diferem menos de ± 14% do valor real. 

valo .... 

McKee,Childers, Saenz, Stanley e Mergeson 26 investi 

garam a repetitividade e a reproducibilidade do Hivol, enco~ 

trando um desvio padrão relativo ( coeficiente de variação) da 

3% para um analista ( repetitividade do método ). Determinou

se um desvio padrão relativo para estabelecer a variação entre 

laboratórios de 3,7% { reproducibilidade do método ) e a m!n! 

ma quantidade de material detectivel de 3 mg ( 95% de confiança) 

correspondente a 1 - 2 miligramas por metro cÚbico em 24 hs. 
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O Hivol pode adaptar um impaotador Andersen para a 

determinação da distribuição de tamanho das partículas. 

d) O Método da Refletância (Estação OPSl 27 

Neste método faz-se passar ar, durante 24 horas, a 

través de um papel de filtro. Determina-se a refletividade da 

mancha formada, e mediante uma curva padrão, deduz-se a con 

centração de poeira no ar, medida em ~ unidades internacio 

nais de fumaça normalizada". 

As unidades internecionais de fumaça normalizada , 

corresponde~ e uma média de ac6rdo com mediç6es realizadas na 

França e na Inglaterra pela Direção de Assuntos Cient!fiços I 

da Comissão Européia para a Cooperação Econ6mica. Seu emprego 

tem a facilidade ae comparação com outras estações internaci~ 

nais, podendo serem convertidas em unidades absolutas para ca 

da estação mediante um fator de conversao. 

O ar amostrado ( cêrca de 5,2 litros/minuto )entra 

por uma boquilha de 3 a 5 em de diâmetro e através de uma tu 

bulação plástica de meia polegada chega a um porta filtro on 

de um filtro de celulose .z55mmJ Whatman n9 1 ) coleta as 

part{cul~s em suspensão. O fluxo de ar ap5s, iri borbulhar I 

num vidro Dreshell contendo uma solução absorvente de peróxi 

do de hidrogênio para determinação da concentração de dióxido 

de enxofre e tem sua vazao medida por um gasômetro seco I 

(Kromschroder). A energia é fornecida ao sistema por uma bomba 

de vácuo Little Giant modelo 13152 da Gelman Instrument Co. 

Após a amostr3gem, a refletância da mancha de I 

Poeira depositada, é comparada com a refletância do filtro I 

limpo (branco) em um refietômetro Evans Electroselenium Ltd.~ 1 

Vários valores da refletância em diversos pontos da mancha I 

são anotados e a refletância média é calculada para utilização 

no cálculo do resultado. Após 10 leituras o reflet6metro e 

recalibrado. A figura 5 mostra o trem de amostragem e o re 

fletômetro está na figura 7b. 

O cálculo da concentração é feito da seguinte forma: 

- Calcula-se o Indica de obscurecimento (Il median 

te a seguinte fórmula: 

I = 100 - .~ .•..•.•••.•••.••••••••. [31 
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- Calcula-se a área (A) da mancha do papel de fil 
2 .. em • Esta sara a mesma para todos os porta filtros (HQl 

.. 2 
alcançando ate 20 em para os de bronze. 

- Calcula-se o volume (V) 
3 de ar amostrado, em m 

- Calcula-se a concentração de poeira em suspensio 

no ar ( P ) mediante a seguinte fÓrmula: 

C X A 
p- ----

•••••••••••••••••••••••••••• ( 5 ) 

v 

Os resultados devem ser expressos em microgramas de 

poeira normalizada (Padrão) por metro de ar. 

e) O Método de Absorção de Raios a atenuados 21
;

156 

Na figura 6 esté esquematiza~o o amestrador I 

PW 9790 da Philips utilizado neste trabálho e que determina a 

concentraçeo de partículas em suspensão na atmosfera por absor 

ção de raios a. o ar á feito entrar pela entrada ( amestrador I 

de poeira. ) com controle de temperatura e ap6s passar ou não I 

opcionalmente pelo elutriador é filtrado em uma fita de papel • 

Por comparação entre a quantidade de radiação B absorvida pela 

fita limpa e pela mancha de partículas depositadas sobre a fita 

á determinada a concentração de partículas. Este procedimento • 

pelo menos teoricamente. elimina a interferência da cor das paL 

t!culas. existente quando a análise é feita por absorção de luz 

branca visível. O princÍpio de funcionamento baseia-se na te~ 

ria que segue: 

A atenuação de raios B é uma função exponencial 

representada por, 

I = I o ex p - ( K Llmt ) •••••••••••••••••• ( 6 ) 

onde 
I intensidade de radiação B detetar - no 

I o - intensidade de radiação B na fonte 

K - coeficiente de absorção 

l!.mt - massa total por unidade de are a 

Sabendo-se que a contagem no detetar (N) é propoL 

cional e intensidade. 

N • a I •••••••••••••••••••••••••••••• (7) 
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e comparando oom e atenuaçio na fita limpa ( N' ) 

N ' · • a I o • xp - ( K Amo ) I I I I I I t t I I I I I I I I ( 8) 

onde 

Amo - massa por unidade de area de fita limpa. 

Com uma camada da partículas sobra e fita a contado um tampo 

Ts' a contagem total NT sará, 

NT • N' T • a Io T axp - ( K Amo~l T B B 
•••••••• ( 9 ) 

N" T • a Io axp - { K Amo + Am ) } I I I I I I I I (10). 

onde A í um - massa por unidade da area da camada de part culas 

~ ' . 
Com a maior atenuaçao causada pela deposiçao das 

partículas á necessário que o tempo de contagem seja aumant~ 

do, digamos T + llt. 
S 

Desta forma poda-se chegar a, 

ln ( 1+~ l • K llm 

T s 

Donde Am pode ser tirado, e sendo, 

t I I I I I I I I I I I I I I t I I I I ( 11) 

A- area da camada da partículas sobra e fite 

Q- vazão amestrada 

c- concentração de partículas na atmosfera 

T - tempo de amostragem a 

obtem-se 

. A llm A c- =--- lrl ( 1+ flt) .......... (12) 

Q T KQT a a Ta 

Sendo Ts bastante maior que llt, pode assumir pr! 

meira ordem da aproximação linear e explicitar-se a concen

tração (C), 

c - A llt 

KQT T a a 

•••••••••••••••••••••••••••••• (13) 

Desta forma o tempo adicional necessário para uma 

mesma contagem mede a concentração de partículas na atmosfera 

uma vez que os demais parâmetros da relação são constantes ou 

ajustados para um dado valor. D instrumento permite ajuste p~ 

ra operar com pares de valores diferentes de 



Q 

T a 

A 

-28-

3 
3J 1.5• 1 e 0,75 m /hora ) a 

1,2,3 a 4 horas ) e excepcionalmente de 

2 2 2 
2 em ' 3om ' 1 em l. 

O instrumento tem funcionamento automático ( servo-

mecanismo ) e fornece sinal que pode ser telemetricamenta tran~ 

portado para uma Estação Central. O procedimento de calibraçio. 

tanto das vazões, como da aborÇão de raios a é padronizada, ae~ 

do esta Última feita por intermédio de uma lêmina de acetato p~ 
2 

dreo cuja massa por unidade de area 6m ) é da 0,62 mi/cm • 

Tanto a tomada da amostra ( PW 8737 ), como o slu· -
triador PW 9738/00 ) são de utilização optativa. A tomada de 

• 3' ' 
amostra é calibrada para que, com vazao de 3m /hora provoque um 

corte em partículas maiores qae~lO ~~ O elutriador se usado com 

esta vazão provoca um corte nas partículas maiores que 5~. 

As principais características operacionais deste I 

instrumento estão na tabela 2. 

f) Outros métodos de determinação de partículas 

em suspensão na atmosfera 

f.l. Contadores de Partículas 

Os chamados contadores de partículas sao em geral 

instrumentos baseados em>medidas Óticas de leitura direta. I 

quase sempre separando-as por classe de tamanho por espalha

mento de luz. 

Estes instrumentos sao frequentemente classifica

dos de acordo com o numero de partículas contadas por vez. E~ 

tre aqueles que contam uma partícula por vez destacam-se por 

serem mais utilizados os fabricados pela Baush and Lomb, pela 

Royco Instrumente Inc .• e pela Climet. Estes instrumentos da

terminam o número de partículas por faixa de tamanho pela ma• 

dida da quantidade de luz espalhada no lÓbulo dianteiro• am

pliadas por um fotomultiplicador. Cada um dos instrumentos 

existentes no mercado possui suas características próprias de 

ângulo de medidaJvazão de amostragem. faixas de tamanho de 
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TABELA 2 

Caraeterfstieas Operacionais usuais de virias mitodos de avalia;~o de partfeulas e~ suspensao. 

ARÃ~TRO 
AREA DO ~LOCIOAOE 

~TODO PRINC1PIO VAZ'AO DE TEfi'PO USUAL VELOCIDADE BOCAL DE !tREA DE DE DBSERVAÇOES 
OU AMJSTRAOOR AMJSTRAGEM DE AMOSTRAGB' DE CAPTURA ENTRADA FILTRAGEM !FILTRAGEM 

TAXA DE POEIRA 2 Mede apenes poei-
100 em 

ra sedimentával. SEOI~NTA.VEL GRAVIJII:TRIO: n.s.d. 30 dias n.s.d. n.s.d. n.s.d. 
Não hé naio fl.l-
tranta 

"Paper Tape rrransmi tân- 24 horas 
2 2 Filtro da p8pel 11 1/:nin. e/amostra~ 6 e:n/ s 30.2Sem 1. 5e:n llScrn/.s 

Saftlller" eia de luz de 2 911 2 em fite 
horas 

600 2 
30.9 em/a em 

Filtro de .., 
HIVOL GravimétriCIJ 40-60 efm 24 horas 4 06 L. 46-SBcm/s a em 

Fibra de Vidro 46 e·n/s 
~ 

filtro de 
Absorção B ~bsorção de 

2 2 Papel fita 1.2em/s 720cm 2 416 em/s em 
!reios B 3m,Ah 40 min. em 

CPS/refletãncie ~letância 5.2 1/min 24 horas 4.3 cm/s 26 2 10 2 e.s em h Fi 1 t·ro em em 
d~ 

Ide luz Papel -. 

I 
N 
~ 

I 
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part!culas etc). O maior problema axistenta na utilizaç~o des

tes instrumentos reside no fato de que a calibração dos mesmos 

é feita com o uso de partículas esféricas de poliestireno de 

diêmetros conhecidos. enquanto que em sue utilização prática 

as partículas são dos mais variados tamanhos. forma e composi-

çao possíveis. Uma vez que a quantidade de luz espalhada por 

uma partícula depende na o so do seu diâmetro. mas também da 

sua forma e do coeficiente de refração do material 5
• os valo-

obtidos muitas 
N 

exatos a~astados dos valo-res sao vezes na o e 

res reais em mais de 100%. Desta forma. a utilização destes I 

instrumentos e contra indicada a não ser para fazer estimati

vas grosseiras e rápidas. 

Outros. cujo representante mais conhecido e utili 

zado é o chamado Nefelômetro. contam várias partículas de uma 

so vez. também utilizando o principio de medir o espalhamento 

de luz. O citado instrumento tem por objetivo principal a me

dida de campo visual através da medida de luz espalhada (8-1809) 

pelas partículas contidas numa câmara de cerca de 1 litro de ~~ 

lume. Vários autores 5 ~' 55 ' 57 têm correlacionado os valores for

necidos pe~o Nefelômetro (coeficiente de espalhamento) com con

centrações em massa de partículas ~a atmosfera. 

Além do fato de ser um instrumento de faéil manu

seio. o Nefelômetro tem a grande vantagem de ser um instrumen

to automático de leitura direta. 

f.2. Contagem em Microscópio Otico 

Este é um dos métodos mais antigos e tradicionais 

usados para a determinação da concentração de partículas na 

atmosfera 17 • Com o auxilio de um grat{culo geométrico (Porton) 

devidamente calibrado. o número de partículas em uma amostra 

(filtro ou meio liquido) pode ser contado e estimado. O diâme

tro obtido com o uso de microscópio é um diâmetro de área pro

jetada de maior estabilidade. Os valores obtidos. juntamente 

com a densidade média e fatores de forma 16 • ~ermite determina

Çao da distribuição de tamanho em peso que plotada em papel 1~ 

garitmo normal possibilita o cálculo estimado da concentração 

em peso das part!culas em suspensão. Os grandes inconvenientes 

deste método residem no excesso de trabalho. na grande probab! 

lidada dos erros humanos envolvidos e no caráter discreto das 
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amostras de purta duraç~o. viat~ que um n~mero axc$ssivo de par 
. -

tículas no filtro, atrapalha ae nio impossibilita a sua conta-

gem. 

f • 3 • Outro s m é t c dos 1 
, ta j,,s c o mo , a u t 11 i z a ç ~o de 

fotômetros com raios laser, holografia, instrumentos de prin

cÍpio elétrico de detecção, instrumentos piezométricos são ua~ 

dos menos comumente. 

2.4. - FATORES INTERVENieNTES NA AMOSTRAGEM DE MATERIAL PAR

TICULAOO. 

2.4.1. - TAmANHO, FORMA E DENSIDADE DAS PART!CULAS 

Nos métodos em estudo a coleta do material parti

culado é feita mediante a passagem de um dado v6lume de ar por 

um me~o filtrante no qual as partículas são retidas. Os prin-
' 

cipais mecanismos de coleta que ocorrem na filtração são a di-

fusão, a interceptação e a impactação 1nercial 15 ' 16 ' 10 mecani~ 

mos estes dependentes de características das partículas, tais 

Como, tamanho, forma e densidade, com relação a eficiência da 

Coleta do meio filtrante. 

A eficiência de coleta é dependente do parimetro 

difusional 90 OOIF' do parâmetro de impactaç~o W' 0 e do parâme

tro de int~rceptação R90
• Em {tens segu~ntes, esta assunto as

té abordado com maior profundidade, sendo, inclusive fornecidos 

os parâmetros característicos dos mecanismos de coleta de forma 

a possibilitar a visualização perfeita da interferência destas 

fatores sobre o rendimento de coleta. 

O tamanho aerodinâmico equivalente 17 das partícu

las desempenha importante papel na eficiência com que elas são 

capturadas no bocal de entrada do amostrador 31 • Este assunto 

tem merecido recentes estudos e será motivo de comentários no 

sub-item, que se segue. 

2.4.2 - VELOCIDADE DE CAPTURA 

Davies 31 propos critérios para o dimensionamento 

de bocais de amestradores em função da movimentação do ar am

biente, posição do bocal, das dimens5es das partículas a outros 

fatores,de forma a fixar uma dada velocidade de captura das pa~ 

t!culas, com a finalidade de e~itar uma seleção das mesmas qu~~ 

to ao seu tamanho por tendências à sedimentação e inércia. Tais 

critérios foram formulados para partículas esféricas de dansida -
de unitária ou seja, tornando obrigatória a tradução do,:tamanho .• 

forma e densidade das part!culas em seu diâmetro aerodinámico I 
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equivalente. Alám diato se desprezam influências de cam~os el! 

tricoa e magniticos • a aedimantaç~o difusional ao ae conside

rar apanea partícula• de tamanho superior a lU. 

O tamanho m~dio das pertfculas dieparsas am atmos 

fera urbanas i em geral inferia~ a 1~~~·~•. havendó, no enten 

to, uma porcentagem delas que ultrapassam esta valor, e para 

estas é que são aplicáveis tais critérios. 

Corn et al 32 e depois Hammad 11 , estudaram amostra 

dores de poeire utilizados em ambiente de trab~lho quanto à 
sua observância aos critérios propostos por Oevies 11 • 

2.4.3. - COR DAS PART!CULAS 

A percepção de cores pele vista humana é consequi~ 

cia direta da quantidade e do comprimento da onda de luz refle 

tida pelos corpos. Oe corpos nezros caracterizam-se 1por absor

ver e quase totalidade da luz em todos os comprimentos de onda 

vis!veis e emitir quantidades despreziveis de luz e deste for

ma aparecem negros a nossos olhos. Um corpo branco caracteriza

as por refletir praticamente toda a luz vislvel incidente eo

bre ele. 

Quando a reflexBo de luz de um filtro sobre o 

qual pariículas se depositaram i medida por um reflet3metro, 

a cor destas partículas decisivamente, influirá no valor obt! 

do. Assim quanto mais escuras (maior porcentagem de negro) f~ 

rem as partículas, menor será a quantidade de luz refletida, 

para uma mesma quantidade de partículas depositadas sobre o 

filtro. Experimentos não publicados comprovam este feto. Mas

sas iguais de partículas de carvão (100%) e de carvão e talco· 

(SQ% de cada) foram adequada e homogeneemente depositadas so

bre filtros (What~an n 9 1). A reflexão dos filtros foi medida 

em cada caso (várias amostras de mesma massa e várias massas 

diferentes) e uma diferença estatisticamente significante foi 

obtida. Uma relação não linear para várias porcentagens está 

sendo obtida em experimento ainda não terminado. 

Muito pouco tem sido desenvolvido teoricamente n~ 

campo de reflexão de partículas depositadas sobre filtros. 

2.4.4. - CONCENTRAÇAO DE MATERIAL PARTICULAOO 

Em se fixando o tempo de amostragem em 24 horas a 

maior ou menor concentração de material particulado na atmos

fera pode acarretar problemas na amostragem. Grandes concentra 



-24-

çõaa ocasionam bloqueio do maio filtrante com aumento na PBL 

da de carga. queda na vazio de amostragem e portanto na velo -
cidade de filtragem cuja influência na eficiência de coleta 

tem sido investigada 1 ~. No caso de medidas 5ticas como a f&! 

ta por refletância desconhece-se o efeito da deposição da vé 

rias camadas de partículas. Pequenas concentreç6es influenciam 

os valores obtidos em vista de sensibilidade dos instrumentos 

complementares como balanças. reflet6metros. etc. 

2.4.5.- DEPOSIÇAO DE PART!CULAS ANTES DO FILTRO 

Uma vez que no Hivol. o primeiro componente do 

amestrador á o filtro tal influência nio exista. No entanto. 

o método Ótico e no método da absorção de radiação e em ast~ 

do se utilizem de equipamentos nos quais o fluxo de ar amo~ 

trado entra pelo bocal a escoa por uma tubulação plástica I 

até atingir o filtro coletor. 

A deposição de partículas se dá em função da v~ 

locidade de transporte ( vazio e diâmetro do tubo ) para ceda 

tamanho de pert!cula por difusão a sedimentação gravitacional 

em trecho~ retos e principalmente por impactaçio a intercept~ 

ção em mudanças de direção ( cotovelos ). Efeitos de deposição 

eletrostática são admitidos 15 • Em cotovelos 15 a probabilidade 

de deposição inercial Pi é pro~osta 

onde 

sendo 

2liK 
p± =--

D 

11 a e e 1111111111111 ei ,·,I •• 1111 (li·) 

K • constante de proporcionalidade 

D • diâmetro do tubo 

li • distância de parede 

1 utveene i ::_...;_ __ _ '................................... ( 15) 

I 

onde V • velocidade de transporte 

e - ângulo de curvatura do cotovelo 

g • aceleração da gravidade 

A magnitude percentual de deposição (I) é dada por 
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I • 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 8 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ( 16 

Oevies 16 , Fuchs 15 e Hidy 17 propÕem pera deposição 

gravitacional de particulas am escoamento laminar am tubos I 

circulares horizontais um fator de deposição FP desenvolvido 

por Natanson a independentemente por Thomas. 

FP ==L ( 21P 
'lf 

+ arcsen 

onde 

1P -
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • I 1 I 1 1 I I I 1 I 1 I I ( 18 

1 • comprimento do tubo 

Ü • velocidade média da transporte 

O • di;metro do tubo 

e para deposição difusiva 

c :.0,818 exp (- 14,6272 6) + 0,0976exp(-89,22 6) + 

c o 

sendo 

onde 
ll 

pf 

R e 

1 

o 
c 

c o 

o f 

6 = 

= 
= 
= 
... 
... 
= 
= 

-

+ O,Ol896e~p(-212 6) ••••••••••••••••••• ••~••(18 

X 

viscosidade 

1 

R e 

do 

X 1 -
o 

fluido 

densidade do fluido 

- de Reynolds numero 

comprimento do tubo 

diâmetro do . tubo 

concentração na saída 

• • • • • • 1 • 1 • • • • • 1 1 • • 1 • 1 • 1 1 1 • 1 ( 19 

do duto 

concentração na entrada do duto 

coeficiente de difusão 

Strom 85 investigou a deposição de partículas de 

2 - 5 ll em tubos encontrando uma deposição mÍnima quando o nú 

mero de Reynolds Re ~ 2800. Para valores inferiores do número -
de Reynolds predominou a deposição nos dutos horizontais a p~ 

ra valores superiores de Re predominou a deposição inercial I 

nas curvaturas ( cotovelos ). Demonstrou ainda que a deposição 

de partículas eletricamente carregadas é mais rápida que das I 
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~eutres. Os valores de porcentaaem depositada nos tremo& hori

zontais estio eatisfetoriamante em acordo com os valores cal-

culados teoricamente pala ralaçio abaixo exceto pare arandes 

velares de Raynolds. 

o • -2a11r 
1 - • I I I I I I I I I I I I I I I I I I e· I I I I I I I I I I I (20) 

a • I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ( 2 1 ) 
R O" 

sendo L • comprimento do duto {m) 

Ut • velocidade terminal da queda {m/s) 

n • velocidade do fluxo {m/s) 

R • raio de duto {m) 

2.4.6. - VELOCIDADE DE FILTRAGEM 

A coleta de partículas em meios filtrantes é fei

ta por vários mecanismos, entre eles difusão, impactação, in

terceptação, deposição gravitacional a eletrostática e eçio I 

de peneiramento 10
• Vários estudos da eficiência de coleta de 

partículas por vários meios filtrantes em condições e a date~ 

minação do tamanho de partícula que provoca a eficiência m!n! 

ma, tem s·ido feitos ... • 11 • Tem sido demonstrado que a afioiê!!_ 

cia de coleta de uma fibra depende basicamente dos mecanismos 

de impactação, interceptação e difusão sendo desprezíveis os 

efeitos dos outros mecanismosso. Várias relações empÍricas e 

teóricas tem sido propostas para expressar a eficiência da co 
16 -

lata de uma fibra , como exemplo, Oavies 16 sugere, 

2 ' l ne • {R + (0,25 + 0,4R) KF - 0,0263RKF} {0,16 + 10,98 - 17e) 

1 1 1 I I 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I 1 I I I 1 t 1 I I I t 1 t 1 1 t t t 1 t t ( 22) 

n 

n 
o 

Esta equação juntamente com, 

exp {- 28ne b/1T Rf (l- 81 } •••••••••••••••••••••••••••• (23) 

permite o cálculo da eficiência total de filtragem, sendo 

n • concentração de partículas que passa o filtro 

n • concentração der· part!culaliJ antes do filtro o 
8= densidade de aglomeração do filtro 

a • 0,04 - 0,12 (filtros de fibra de vidro) 
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Rf • raio de fibra 

b = espessura do filtro 

n
8 

• eficiência de coleta da uma fibra 

raio da partícula • parâmetro de intarceptação••(24) 

raio da fibra 

KF • soma dos parâmetros de impactaçâo ( ' ) e difusip (D 0Fl 

2 R2 V C 
' p p o - __ __._ ....... _... __ 

I I - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I 1 1 1 ( 2 5 ) 

9lJ "R 
f 

O DF .. _ _,;;;;A __ 

·VoRf 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ·, t I I I I I I I I I e I I 1 1 1 1 r ( 2 6 ) 

onda p -densidade da partícula 

v velocidade pa partícula o -
c -coeficiente de Cunningham 

lJ - viscosidade do fluido 

A • coeficiente de difusão 

Filtros de fibra de vidro tDm sido testados quanto 

â sua eficiência, apresentando altas eficiências ( maior que I 

99,9% ) na coleta de partículas de 0,3lJ 1 , 1 ~. Filtros da oalul~ 

se ( Whatman n9 l ) apresentam eficiências de coleta inferioras. 

Stafford a Ettinger 18 testaram a eficiência de coleta de fil -
tros Whatman n 9 41 e IPC 1478 ( fibra de vidro trançada ) para 

vãrias velocidades de filtragem e diâmetros de partícula. 

Concluiram que Whatman41 exibe mÍnima eficiência ax 

perimental para partículas entre 0,234lJ e 0,312~, ocorra~do p~ 

ra partículas menores à medida que a velocidade aumente. A me --
di da que as partículas se depositam no filtro a eficiência aumenta para 

baixas velocidades (20 fpm) e e altas velocidades ( maior que 100 fpm a 

eficiência inicialmente cresce para então decrescer com o acúmulo de part! 

culas. A eficiência do IPC 1478 decresce com a diminuição do tamanho das 

partículas até 0,176lJ com velocidades acima de 15 fpm. Abaixo de 15 fpm a 

eficiência mínima ocorre para partículas de aproximadamente O,SlJ. 

Silverman 17 tabelou dados experimentais de eficiência da coleta de filtros 

comercialmente disponíveis. Um resumo desta tabela para filtros utilizados 

na presente investigação consta da tabela n93 
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TABELA N9 S 1 EFICIENCIA DE COLETA DE FILTROS 

v- 20 fpm v- 50 fpm 

Eficiâ.!l DOP-Efi DOP-Efi 
MEIO FILTRANTE - - Eficiân cie ciência ciência Uranina -em -

con tagerr Ótica Ótica c ia em peso 

( " ) (a) ( " ) (a) ( " ) (a~ (') (b) 

Whatman 1 so.o 57.0 89.0 -
' 

MSA 1106 B - - - >99.9 

AEC Al1 - glase - >99.99 >99.99 -

NOTAS: a) Partículas de DDP com 0.3~ (monodisperso) 

b) Partículas de Uranina com 0.27~ (di~metro m~dio em massa) 
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2.5 - ERROS OE LEITURA E INSTRUMENTAÇAO 

Muitas medidas aio realizadas quando se trata de 

amostrar um poluente a determinar sua concentraç8o média num 

período de tempo. Ainda que calibrados previamente, muitos I 

instrumentos de medida de grandezas, tais como, temperatura, 

pressão, unidade, pressão cinética, vazões, etc, fornecem v~ 

lere~ portadores de erros que se adicionam e/ou se compensam. 

Ou seja, a medida de um dado parâmetro pode ser decorrente da 

medida de dois ou mais parâmetros e os erros cometidos na m~ 

dida de cada um destes parâmetros componentes podem se somar 

ou se compensar para fornecer o erro do parimetro resultante. 

Tratam-se de erros difÍceis de evitar ou mesmo caracterizados 

por total impossibilidade de nio estarem presentes a partir I 

de um dado limite. No entanto,seu conhecimento á de suma 1~ 

portância assim como o conhecimento dos maiores contribuintes 

para a sua magnitude total. Por exemplo, na determinação da 

velocidade de um fluxo gasoso utilizando um tubo de Pitet, • 

maior fonte de erro é a medida da pressão cinética. 

Pode-se dizer que erros são basicamente da dois I 

tipos: erros de leitura ( erros ao acaso ) e erros do equip~ 

manto ( erros sistemáticos ). Os erros sistemáticos podem I 

transportar o valor medido para ambos os lados com relação ao 
s, S9 

valor real e podem ser removidos com cuidadosa calibr~ 

ção e operação adequada do instrumento de medida. No entanto, 

erros de leitura podem apenas ser m1nimizados dentro de ca~ 

tos limites, através de cuidadosa leitura da escala e através 

da utilização de instrumentos de melhor qualidade, mais sana! 

vais a mais precisos. Estes serão os erros objetos deste ítem. 

A determinaÇão do erro total mais provável envo1 

va uma apreciação estatística dos erros componentes, uma vez 

que, os erros de leitura estão normalmente distribuidos em I 

torno da média verdadeira 59 • No entanto, se desejarmos conh~ 

cer o erro méximo que pode ser cometido, ou seja, ae admitirmos 

que os erros componentes sempre se somem, passaremos • não d~ 

pender de um enfoque estatístico e simplesmente somar os erros 

componentes máximos 59 , 

Esta método ch~mado logarítimo-difarencial poda I 

ser expresso como segue 51 • 
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W _ ASC 

o 
...................................... (27) 

W • parâmetro e ser avaliado 

A.B.c.o. • parâmetros componentes 

_Jfr! _;, Bt + &§. + ~ - &E ••••••••••••••••••••••••• c 2 a } 
W A B C O 

e o erro percentual de W \Ew 

dW X 100 - •••••••••••••••••••••••••••••••• ( 2 9 ) 

w 

Quando se deseja avaliar a concentraçmo de um dado 

poluente através de amostragem. alguns parâmetros componentes 

frequentemente necessitam ser determinados a a apresentaçmo I 

dos erros envolvidos em sua determinação á ·Conveniente. 

Na determinação da concentrações de material parti 
• - ._ I culado am suspensao pelos matados em estudo estao envolvidos V 

os parâmetros correspondentes a determinação de massa ( balan 

ças ), v~lume ( medidor de volume l. tempo ( medidor de tampo) 

correções de temperatura ( termômetro ) e pressão ( manômetro) 

a determinação da quantidade de luz refletida ( refletômetro). 

2.6.1 - SIGNIFiêANCIA DA DIFERENÇA DE DUAS MtDIAS 

Ao se amostrar duas populações pode ocorrer que fa 

teres estranhos causem uma diferença significante entre as mé 

dias obtidas quando em realidade esta diferença não extstl 0 

ou pode ainda ocorrer que estes mesmos fatores causem uma rad~ 

ção ou mesmo o desaparecimento de uma real diferença entra I 

elas. Uma das ferramentas que se pode utilizar para superar em 

parte esta dificuldade, é a observação de pares de valores que 

sejam na medida do possível iguais no que diz respeito a estas 

fatores, ou seja de modo que os fatores ·S&t~anhosafetem de I 

igual forma a cada.elemento do par. Neste caso se assumirá I 

que o fator atua de forma a aumentar ou diminuir cada uma das 

médias de um valor constante e que a diferença removerá o efei 

to. 
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Vala ressaltar que ao se lançar mão da tal procedimento. por 

aa supor e existinoia dos fatoras estranhos. hi uma perde no 

podar do testa~ 0 ( N - 1 graus da liberdade ) em relação aos 

2N - 2 graus de liberdade do teste entre duas médias. No en

tanto1pare grande número de números ( N > lO ) o aumento da 

probabilidade de aceitação de uma hipótese falsa é pequano~ 0 • 

No caso de duas avaliações de uma mesma população. apesar de 

que não se pode considerar Como aleatórias es observações 

pode-se assim considerar as diferenças~ 0 •. O intervalo de oo~ 

fiança para e diferença de duas médias ( d l é dado por~ 0 

< lJ 1 - \.12 < d + t .;g .. o o o • o •. o o o o o o ( 30) 
l-ai2Y"N 

quando a verisncia populacional ( a ) á desconhecida. onde Sd 

é o desvio pedrio das diferenças. 

2.6.2 - CORRELAÇÃO ENTRE OUAS VAR!AVEIS ALEAT0RIAS 

Problemas de correlação entre duas var{aveis ala~ 

tórias surgem sempre que há o interesse em se conhecer uma e 

ventuel relação entre elas. Estes problemas são em geral axpre~ 

eos na forme de determinação de um coeficiente de correlação 

populacional p. estimado através de amostragem por~ 1 • 

(n-1) S 
X 

que pode assumir valores 

y - y ) 
i 

s 
y 

entre -1 

R=l correlação linear direta 

R= -1 correlação linear inversa 

..................... 
e +1 sendo 

R• O correlação nula ou independência 

( 311 

Estes conceitos exigem entre outras condiçÕes. a da 

normalidade da distribuição das duas variáveis aleatórias. 

Verificada esta condição pode-se testar a independincia entra I 

as variáveis uma vez que para valores de R próximos de zero não 

I 

I 

há razões suficientes para se duvidar da independência entra 

elas. Oixon~ 0 sugere para tal o uso de tabelas especialmente 

construídas para esta fim. Para testar a confiabilidade do coe 

~' ficiente de correlação.amostral (R) Hoel sugere a transforma-

ção para a variável 
w • 1 

2 ln 1 + R 
1 - R 

• 1 I I I I 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 ( 32) 
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normalmente distribuÍda com média 
l l + p 

\.lw • 2 log 1 .!-p ••••• ( 3 3l 

a desvio padrão 

a 
w l •••••••••••••••••••••• ·• • • ( 34) 

{n - 3' 

Em muitos problemas estatísticos nio se poda asa~ 

mir e normalidade das váriáveis aleatórias cuja correlação aa 

estuda. Nestes casos há necessidade da se lançar mão de 

tas nio paramétricas como o coeficiente de correlação não 
n 

i ~ 1 ! • • . • • • • • • • • • • • • 

ramétrico 

n ( 2 
n - l ) 

Na presente investigação demonstra-se que a 

tribuiçio das variáveis aleatórias é logaritmo normal a .. 
sequentemente pode-se utilizar os testes que pressupoem 

tribuição normal mediante utilização dos logaritmos dos 

res das variáveis. Tal opção é justificada pala perde de 
.. .. .. o dar do teste nao paremetrico • 

2.6.3-· A DISTRIBUIÇAO LOG-NORMAL 

tas -

( 35) 

dia -
con 

dia 

valo 

Algumas vezes na Natureza os logaritmos dos valo 

res assumidos por variáveis aleatórias se distribuem normalmeu 

te como por exemplo concentraçÕes de poluentes na atmosfera • 

distribuição de tamanho de partículas dispersas na atmosfera. 

distribuição de tamanho de partículas obtidas por cristaliza -.. 
çao ou moagem. etc. 

Em distribuiçÕes log-Normal a medida de tendência 

central que melhor estima esta tendência central é a média I 

geométrica que coincide com a mediana e a melhor medida da I 

dispersão ao redor da média é o desvio padrão geométrico. 

A distribuição da variável aleatória am casos mais 

comuns é dada por 
I 

f(x) • 1 
2 

axp { _ ( ln (xiMg)) } .......... (36) 

filnag r'21r lnag 

sendo a média geométrica 

Mg • 'i x
1

.x
2 

••• xn •••••••••••••••••••••••••••••••••• (37) 

e o desvio padrão geométrico ag 
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n 2 
E n

1 
(logX1 • logMg) 

1.::.11 ..••.•.....•. ( 38) 
log a -

i 

á edmensionel a maior ou igual à unidade. 

Se plotada cumulativamente em papel log-probebil! 

dada uma distribuição normal fornece uma linha reta oujo va 

lar 50\ é e mediana ou média geométrica. Demonstre-se qua 

a- valor 64.13 

---------------------
valor 50% ••••••••••••• ( 3 9 ~ 

i valor 50% valor 15,67% 

Desta forma os valores de M e a por si só 
g g 

nem completamente e distribuiçeo log-Normal. Vale ainda 

saltar que nestas distribuiçÕes e moda (M ) é inferior a 
o 

de fi -
ras -

me 

diane e esta é inferior à média aritmética (x) e a diferença/ 

entre elas cresce com o aumento do desvio padrão geométrico , 

logM ~ 
o 

- ,., log x • 

2 log Mg - 2 3a • g 

log Mg + 1,1sa2 
g 

••••••••••••••••••••••••••• ( 4 o ) 

I I I I I I t I I I I I 1 t I I I 1 I I I I I 1 I I I ( 4 1 ) 

2.6.4; A DISTRIBUIÇAO DE TAMANHO DE PART!CULAS NA ATMOSFERA 

A distribuição de tamanho de partículas em suspen

são na atmosfera é logaritmo normal, fato este que vem se com 

provando através de vários estudos efetuados~~.~ 5 • Virias mod! 

los matemáticos tem sido propostos para representar e relação 

entre o tamanho da partícula e sua frequência de ccorrência 1 ', 

entre •Ies a distribuição log-Normal conforme sugerido por 

Hatch e Choate~ 6 • 

Desta forma a distribuição cumulativa pode ser e~ 

pressa por 16 

l e xp [-
_(_l_n_o_-_l_n_o_n~m--.d_l _2_]. , 4 2 1 

2 ln 2 a 
onde, 

F -
1 lnD 

., 121J' lna 
g g 

F. número acumulado de partícula com logaritmo do diâmetro 
menor que O 

a,- desvio padrão geométrico 

Dnmd- diâmetro mediana em número ( contl!!lgem ) 
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Em vários problemas de Higiene do Trabalho e P~

luiçio do Ar vem ae discutindo a importância de determinação 

de valores de tendência central do tamanho de partículas em 

número. superfície especÍfica ou am peso no que se refere I 

aos efeitos causados por partículas insolúveis, solúveis. 1 
nertes ou tóxicas~ 6 • ·Tem sido utilizado a concentração em 

número por contagem em estudos de incidência de silicosl 6 ~ 7 • 

Para partículas tóxicas de materiais solúveis as concentrações 

em área e em peso tem sido consideradas mais diretamente cor 

relacioandos com os efeitos. O modelo matemático proposto I 

possibilita o cálculo destes outros diâmetros a partir do I 

diâmetro mediana por contagem. Está além do escôpo desta tr~ 

balho a dedução destes valores que estão abaixo apresentados 

conforme a simbologia que segue 17 , 

onde, 

2 
• log onmd + 2.303 log ag •••••••••••••••• ( 4 3) 

2 
log Ov • logO d + 3.45 log a •••.•••.•••.•••• (44) nm g 

2 
log osmd- log onmd + 4.60 log ag················ (45) 

log O d • log O d + s.so nm nm 
2 

log a g• ..•..••..• , ••• , (46) 

a 
g 

o nmd 

desvio de padrão geométrico 

diâmetro mediana em contagem(média geométrica M) 
g 

O diâmetro médio em superfÍcie s 

diâmetro médio em volume 

diâmetro mediana em superfície 

diâmetro mediana em massa (média geométrica em 

massa M l 
g 

2.7- ANALISE OE CUSTOS 

Apenas a título ilustrativo a tabela 4 mostra os 

custos dos equipamentos de amostragem, os seus custos de opa -
ração a manutenção, atualizados para 1977. Tais custos não 1~ 

cluem taxas alfandegárias ou outras taxas fiscais, nem custos 

de seguro e transporte. 
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TABELA 4 1 CUSTO ANUALIZA~O O~S METDOOS EM ESTUDO lCr$J 

~ OPE~AÇJI.O E 

CAPITAL MANUTENÇJI.'J . 

OPS 15.000.00 13.000,00 

H IVO L ao.ooa.oo 15.000,00 

ABSORÇJI.O (3 230.000,00 3.000,00 

O A O OS F O R f J E C I O OS P E L:'. C E T E S B • 
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3· SUM~RIO OE INVESTIGAÇ0ES ANTERIORES 

Nenhuma investigação nos moldas desta que aati ••ü 

do apresentada foi realizada no âmbito do Estado de São Paulo, 

ou mesmo em qualquer outro local do Brasil. Lee, Celdwell end 

Morgan~• realizaram um dos mais extensivos e recentes estudos 

de comparação entre vários métodos de avaliação de concentr~ 

ção de material particulado em suspensão na atmosfera. 

Dentre os vários métodos que compararem,se anca~ 

trem dois daqueles , objeto do presente estudo, tendo os eut~ 

res chagado a coeficientes de correlação que variem de 0,936 e 

0,072, em função da localização de estação da amostragem e de 

época do ano ( ver;o ou inverno ). Concluiram da investigação 

que e pobre correlação encontrada em um dos locais foi devido 

à inadequada localização da estação de amostragem e que nos lo 

cais onde predominava material particuledo de coloração na1ra 

provenientes da processo de combustão, devido a grande utiliz~ 

ção dos mesmos nos meses de inverno~ou por falta de ragulamaü 

tação legal da controle de fumaça preta, existia uma grande I 

correlação entre os valores fornecidos pelos dois métodos. 

Chagou-se mesmo a serem coletados valores mais el~

vados por reflectãncia que pelo método gravimétrico, em casos 

onde altas concentrações de part!cules escuras estavam presa~ 

tas na atmosfera, enquanto que, pera material particuledo da I 

coloração mais clara, a correlação era mais pobre e os valores 

fornecidos por reflectãncia eram inferiores aos fornecidos p~ 

lo Hivol. 

Em 1ermos de porcentagem de diferença entre os p~ 

res de valores, os investigadores concluiram que 50\ dos parei 

forneceram resultados dentro de 62% e que 95% dos peras forn~ 

ceram valores dentro de 88% entre si. Lee, Caldwell e Mor1an~ 8 

quantitativamente os parâmetros I 

que eventualmente estariam causando esta diferença, mas apenai 

consideraram qualitativamente alguns delas, principalmente, c~ 

!oração das pert!culas. Além disto, os autores não mencionem I 

terem se valido de uma maior análise estat!stica dos dados, c~ 

mo por exemplo, execução de testes de significãncia da difere~ 

ça de pares ou dos coeficientes de correlação encontrados. V~ 

le ressaltar que a atmosfera do Estado de São Paulo, em part! 

cular da área da Grande São Paulo na qual o presente trabalho 
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foi executado, muito difere de atmosfera dos locais da invast! 

1eçio menoionade, uma vaz que, nesta país • utilização da car

vão mineral t beatenta restrita a pouco ou nenhum combustível 

I utilizado pare fina da aquecimento doméstico. 

Padece • Sansona' 1 realizaram uma investigação mis 

te da condiç5es de laborat5rio e da campo sobre e relação axi~ 

tanta entre um método grevimátrico e dois outros mitodoa ~ti 

cos, e saber, Índice da sujidade em filtros Whetman nt 4 por 

transmitência ( COH/1000 pés ) a por reflectânoie ( RUOS ). O 

método grevimátrico estudado se utilizava da filtros membrana 

Milipora AA 47 mm para a coleta das partículas. A primeira pa~ 

ta do estudo foi realizada em condiçÕes de laboratório, sendo 

utilizada uma câmara da poeira da qual aram retiradas as amo~ 

tras da diferentes dispersões da cervio, mistura 1/2 de oarvio 

• celcérao, cinza e celcárao puro. 

Oeste fase, em condiçÕae da laboratório, concluiu

•• por uma perfeita correlação entre e concentração auperf! 

ciel a e porcentagem da trensmitência a entre e concentração I 

superficial ~e e porcentagem de raflatâncie, estando oa pontos 

quase que perfeitamente alinhados. 

Concluiram~ 1 ainda que o método de transmitincie t 
meia sensível que e rafletância. A segunda perta do estude fe! 

te em condiç5es de campo sugerem uma firme correlação desde I 

que as características 5ticas das partículas se mantenham apr~ 

ximadamente constantes. Os autores sugerem ainda apesar da nio 

esperarem serem asconclusões da investigação aplicáveis a o~ 

tras localidades, e de se esperar que, embora quantativamente 

diferentes, seriam obtidas em··outras localidades ralaçõaa e~ 

tre os paras da valores desde que se mantenham aproximadamente 

constantes as emissões de material particulado. Vala ainda uma 

vez .ressaltar que as condições meteorol5gicas a topogriiicas 

• as características do material particulado da éraa do presa~ 

ta estudo diferem daquelas de Pittsburgh onda Sensona a Pedac~9 

investigaram. 

Saucier a Sansone 50 determinaram a relação entre 

medidas por transmitância e por reflectin.cia na determinação I 

do Índice de sujidade, em condições de atmosfera controlada no 

laborat5rio e na atmosfera de Pittsburgh. 

Concluiram, am discordância com outros trebalhos 51 , 

em base aos estudos efetuados que e porcentagem da tranamitência 



não i iaual i porcentagem da rafli~incia. havendo no entanto 

correlação entra •las. Determinaram ainda a relação •••••••• .. 
lCOH ; o.s ± 0.1 RUDS pare e atmosfera da Pittsburgh. numa I 

correlação linear onde e porcentagem da transmitincia i um 

método mais sensível, 

Ingram e Golden 51 determinaram a forme de curva 

padreo de obscurecimento para Nova Yorque comparável com e 

curva padrio de obscurecimento usada no Imp~rio Britenico e 

outras usadas na Europa. Durante a investigação estudarem as 

relações entra densidade de material particulado tomadas aml 

l hora e 2 horas. Algumas conclusões desta investigação difa -
rem daquelas a que chegaram outros estudos 50 • Algumas partes 

do procedimento experimental nio foram executadas da forma a 

eliminar todos os fatores que poderiam influir no resultado 

obtido fazendo o trabalho merecedor de criticas. 

Benarie 51 investigou. em condiçÕes de campo,atr~ 

vás de uma Únice estação da amostr.mgam localizada na"Faculty 

Building" em Strasbourg - França, e em condiçÕes de laborató -
rio, e comparação entre valores fornecidos por um Hivol e um 

amestrador de absorção de raios S Philips 9790 desprovido do 

separador gravitacional de partículas. ApÓs e investigação I 

encontrou uma excelente- correlação entre os pares de 

res obtidos e que pode ser expresso por 

valE_ 

( Philips 9790 ) • ( 0,951 ± 0.032 )( Hivol )+(4,1St3,60 ) 

com um erro padrão de 14% do valor midio. Concluiu paralela 
. -

mente, em adntradição com outros estudos anteriores, • de ~ 

cardo com outros 1 qua as diferentes velocidades de capture I 

-nao interferiram de forma significante nos valores obtidos • 

Griggs 5 ~ determinou a correlação existente entre 

o método gravimétrico e os valores obtidos pelo princÍpio Ó 

tico do nefelÔmetro. 

Finalmente concluiu por uma 

ria entre o coeficiente de espalhamento 

concentração em massa das partículas em 

correlação satisfati 

de luz bm(m-l) e a 
- 3 suspensao M(~glm 

M• 4,2 X 10
5 

bm •••••••••••••••••••••••Tooooo(47 

Dada a dependência de pelo menos tamanho das partículas e 

coeficiente de refração das mesmas, não sugerimos o uso da 

relação encontrada em outros locais sem testes prÍvi•s• 
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Kretzschmar 11 comparou em estudo de campo feito em 

Antuerpia, um Nefelômetro, o método da refletãncie e um méto 

do gravimétrico, usando filtro Whatman 41. Concluiu por uma 

boa correlação entre os valores (24) concomitantes fornecidos 

pelo Nefelõmetro (r•0,91) e pelo método gravimétrico, sendo 

os valores do Nefelõmetro sistematicamente mais altos. Os v! 

lares fornecidos pelo método de refletância são significant! 

mente mais baixos ainda que correlacionados com os outros I 

dois métodos (r=0,8), justificando, o autor, as diferenças/ 

pelas características das partículas coletadas. 

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

4.1- EXPERIMENTO N9 1 

Comparação Hivol - Refletãncia 

4.1.1- EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Os dois equipamentos em perfeita conformidade com 

suas normas de instalação e operação foram instalados disten 

tas entre si cerca de 1 metro e operados durante o ano da •• 

1973 em condiçÕes normais de funcionamento em 2 locais,obta~ 

do 183 pares de dados em são Caetano do Sul e 278 peras da 

dados na Rua Tamandaré em São Paulo. A localização da estação 

em São Paulo não era das melhores devido à proximidade do I 

prédio e da via de tráfego, no entanto. este fator é exclui 

do face ao tratamento meramente comparativo dos dados. O Hi 

vol utilizado foi o modelo GMWL-2000H da General Metal Works 

operando com a vazão inicial de 40 cfm 24 horas por dia.A p~ 

sagem foi feita em uma balança METTLER modelo BS (0-lOOg) I 

provida de meios para pesagem do filtro de fibra de vidro I 

MSA WEB (8xl0) deterrninando-se a diferença de peso apos r~ 

pouso do filtro nas condições do laboratório. O método não I 

indica a necessidade de secagem em estufa do filtro de f! 

bra de vidro antes da pesagem uma vez que o efeito da absor

ção de umidade por este tipo de filtro é insignificante. 

Nas condições normais de funcionamento do Hivol o 

mesmo opera dentro das seguintes caracter!sticas: 
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- Motor de O,SHP a 13.500 rpm 

- Voltagem de alimentação de llSV reduzida a 

ao v 
Area de face • 0,653 pes quadrados 

- Vazão inicial = 40 cfm 

- Velocidade de captura = 61,3 fpm 

-Dimensões d~ filtro = (8xl0) polegadas quadradas 

- Dimensões da mancha • (7x9) polegadas quadradas 

- Velocidade de filtragem = 91.43 fpm 

- Tempo de operaç~o • 24 horas 

A est ção do tipo OPSIOMS padréo utilizada e 

posta de porta filtro n 9 XX5004700 Millipore no qual e 

com .... 
I 

adaptado um filtro de celulose Whatman n9 1 ~ 47mm ligado I 

por t:Jbulaçé · de PVC a um medidor volumitrico (gasõmetro) I 

KROMSCHRDDER modelo NB-3 com capacidade m~xima de 6 m31h e 

pressao máxima de 500 mil!metros de coluna de água. O dif~ 

rencial estático de pressão é conseguido pelo uso de uma I· 

bomba Gelman Little Giant cat. n9 13152 115 v/60 Hz de das 

locamento positivo de pistão com capacidade máxima de ••••• 

1,4 cfm .e vácuo até 22 polegadas de mercúrio. A análise da 

refletãnci~ da mancha é feita por um refletõmetro Evans I 

Electroselenium modelo n 9 165. Em condiçÕes padronizadas I 

de funcionamento foram as seguintes caracter!sticas observa 

das: 

- Di~metro da boquilha = 2 polegadas 

- Diâmetro do tubo = 114 de polegada 

- Comprimento do tubo = 4 metros 

- Vazão inicial da amostragem = 5,2 ltslmin. 

- Velocidade de transporte = 16.420 cm/min. 

- Velocidade de captura = 256 cmlmin. 

- Area da mancha = 10 cm 2 

- Velocidade de filtragem = 520 cmlmin. 

- Tempo de amostragem = 24 horas 

4.1.2- CALIBRAÇAO Oos EQUIPAMENTOS 

4.1.2.1- CALIBRAÇAO DO MEDIDOR SECO DE VOLUME 

( KROMSCHROOER ) 
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Monte-•• um trem de emostreaam fig 1 7 ) • co 

necte-ee i sue entrada um P Wet Teet Matar " ( Gasômetro úm! 

do ) como celibredor. Deixe-se passar 10 litros ( 3 voltes a 

1/3 ) no celibredor e verifica-se e leitura do medidor da 

gás saco. Esta operação é repetida várias vazes. 

Em seguida determine-se um fator da correção (f) 

pera o medidor seco. 

onde, 

Vcel • volume lido no "Wet Test Meter" ( 10 li 

tros ) 

VMed • volume lido no medidor NB-3 

A título de testa o conjunto é deixado em funci~ 

nemento durante 24 horas e fim de verificar se o fator de I 

correção (f) ~e mantim o mesmo. 

4.1.2.,2-··CALIBRAÇAD DO MEDIDOR DE ALTO VOLUME (fig.6) 

("High Volume Air Sampler" ) 

Coloca-se no registrador um gr~fico "Dickson" n 9 • 

106, com escala em pia cÚbicos. Desconecte-se o fio do 

motor que é ligado e saída do transfomador e liga-se na toma 

de de saída do "TIMER" ( llO volts. ) • Retira-se o suporte 

do filtro parte em forma de coifa, acoplada ao motor), e 

coloca-se o orifÍcio com a placa de resistência de n 9 5 (cin 

co furos ). Liga-se com um tubo, o ponto de tomada da pressão 

estática do orifÍcio ao manômetro. Acerte-se o zero do regi~ 

tredor ( parafuso de regulagem ), e o zero do manômetro, l! 

ga-se o conjunto, deixando-o em funcionamento por 5 minutos 

pare a estabilização do fluxo. 

Em seguida lê-se e vazio no gráfico a anote-

se a altura do manômetro ( polegadas d'água ), desliga-se a 

em seguida e em ordem crescente de furos colocam-se as pl~ 

cas de resistência no orifÍcio repetindo-se as operações a 

cima. 

Com o auxÍlio da curva de calibraçáo do orifÍcio 

transformam-se as polegadas de água do manômetro pare vazio 



FIGURA tt'7a TREM DE CALIBRACÃO- MÉTOOO DA REFLETÂNCIA DE LUZ 

CALIBRADOR FILTRO BORBULHAOOR MEDIDOR BOMBA 



-4
3

-

o 0
: 

.... \11 
E

 
o 1-- ... ::, a: 8 8 

\\ 
o 

'W t 

.~ 
• 

~
 

81 g 

•• 



FIGURAN!8 

.. Oriticio 

-•- fi I 

TREM DE CAUBRACÃO - METOOO DO H1VOL 

HIGH VOLUME 

Placas de Resistincia 

I 

.:::. 

.:::. 
I 

-------------------------------------------------·--··--· 



Traça-se um gráfico ( Volume lido no gréficov~ V~ 

lume no manômetro ). 

Retira-se o orifÍcio de calibração a racoloca-se 

o suporte do filtro ( coifa ). 

4.1.2.3- CALIBRAÇAD DO REFLET~METRO 

(Smoke Stain Reflectometer) 

Acerta-se o zero mecânico do galvanômetro. Em s~ 

guida, aciona-se a chave de energia, deixando o aparelho 11 
gado por 20 minutos para estabilização. A unidade móvel, ju~ 

temente com a mácara, é deixada sobre a parte branca da pl~ 

ca standard, que qontém o disco de papel Whatman nV l usado 

como branco. Uma vez estabilizado, acerta-se com auxÍlio do 

botão de ajuste o 100 da escala do galvanômetro, em seguida, 

transfere-se a unidade móvel com a máscara para o disco ci~ 

za da placa standard. O ponteiro indicador do galvanômetro I 

deve registrar 38,5 ± 1 1/2 unidades da escala. Repete-se as 

ta operação tantas vezes quantas forem necessárias. 

Em seguida retira-se o filtro branco da placa a 

introduz-se o filtro amostrado sobre o disco branco da placa. 

Coloca-se o conjunto móvel com a máscara sobre 

o filtro amostrado de face amestrada para cima sobre o disco 

branco da placa standard e lê-se no galvanômetro arefletância. 

Devido ao fato de estar o aparelho conectado à corrente alta~ 

nada, estas operações são repetidas para cada leitura. 

4.2- EXPERIMENTO N9 2 : 

TESTE DO M~TODO DE ABSORÇAD DE RAIO ê 

Em São Caetano do Sul foram postos a funcionar I 

concomitante a conjuntamente 3 Hivol, 1 método da reflatância 

de luz e 2 medidores de absorção de raios B. Esta experimento 

foi executado apenas com fins iiustrativos, uma vez que nio 

era pretensão da presente investigação, analisar astatistic~ 

mente os valores resultantes obtidos. 

Os 3 Hivol e a estação tipo OPS foram instalados 

e calibrados conforme o mesmo procedimento utilizado no axp~ 

rimento nv 1. Os medidores da absorçio de raios B eram I 



-46-

' Philips 9790 e foram instelados e calibrados conforme prescr! 

çeo do fabricante. A calibração foi feita através do acerto I 

da leiture da absorçeo da folha padrão fornecida com o equip~ 

manto. 

Os instrumentos foram ajustados para operar com a 

vazão - 3 correspondente a escala de 0-1000 vglm • 

4.3- EXPERIMENTO N9 3 

TESTE DA REPRODUCIBILIDADE DO M~TODO DE REFLETAN 

CIA. 

Testes de precisão e reproduc~bilidade do Hivol I 

foram realizado~ 2 5 e fmram anterionnente mencionados neste trabalho, 

porém nenhum destes testes foi realizado e publicado para o I 

método de refletância. Uma vez que informações relativas i 

precisão e reproducibilidade deste método são importantes para 

o cumprimento desta investigação, estes testes foram realizados 

da forma que segue. Cinco estações-padrão tipo OPS foram ins

taladas em São Caetano do Sul com captação distantes um metro 

entre si e operadas por 5 dias consecutivos durante 24 horas. 

Todo trabafho de instalação, calibração, operação e análise I 

de todas as amostras foram feitas pelo mesmo quÍmico especi~ 

lizado e portanto tal teste deve expressar a repetitividade I 

do método. A seguir durante 5 dias, 5 estações OPS dispostas/ 

da mesma forma que no caso anterior, foram feitas funcionar , 

apenas que, a cada estação correspondeu um técnico especiali

zado para instalá-la, calibrá-la, operá-la e analisar os cor 

respondentes resultados. 

Desta forma este teste deve permitir a expressão 

da reproducibilidade do método. 

Os conjuntos utilizados sao todos iguais entre si 

e iguais ao conjunto padrão utilizado na comparação com o H! 

vol, com relação a todos os aspectos de instalação, calibração 

operação e análise das amostras. 

4.4- EXPERIMENTO N9 4 

TESTE DA INFLU~NCIA DA VELOCIDADE DE CAPTURA 

Duas estações-padrão tipo OPS foram instaladas e 

operadas concomitantemente diferindo apenas no diâmetro da I 
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~8 boquilha a portanto diferindo no que se refere i velocida

de de C8Ptura. Este teste do método de refletância visou est~ 

dar o efeito da velocidade de captura sobre o resultado forne 

cido pelo método, feito mediante a utilização das velocidades 

médias de 13,6 cm/s (cj>b = 2,85 em) 61 de O,SS cm/s (cj>b • 13cm). 

Para testar a influência da velocidade de captura 

sobre o método gravimétrico foram colocadas duas estações OPS/ 

OMS providas com filtro de fibra de vidro de diâmetro 49 mm, 

recortadosdo filtro .. utilizado no Hivol, usando velocidades de 

captura de 70,3 fpm e 15,3 fpm. 

No teste correspondente ao método gravimétrico as 

características mantidas foram as seguintesc 

--Vazão inicial de amostragem • 11,6 1/min. 

- Altura das boquilhas • 1,85 m (do solo) 

- Distância entre boquilhas = 1,0 m 

- fomprimento do tubo = 92 em 

- Tempo de amostragem • 24 horas 

- Velocidade de captura em teste: 

v .. 
1 

v .. 
2 

60 fpm (dbl = 2,85 em) 

2,9 fpm (db2 al3,0 em) 

a instalação e calibraçâo dos instrumentos foram procedidas c~ 

mo no experimento n9 1. 

4.5. EXPERIMENTO N9 5 

TESTE DA INFLUtNCIA DO COMPRIMENTO DOS DUTOS 

O mesmo processo utilizado para testar a influên

cia da velocidade de captura foi utilizado para testar a in

fluência da deposição de partículas nos tubos para diferentes 

comprimentos dos mesmos. Neste caso foram utilizadas boquilhas 

de diâmetro 7,34. em correspondente a uma velocidade de captu

ra de cerca de 123 cm/min. Para ambos, método gravimétrico 

método de refletância as características foram mantidas1 

- Vazão de amostragem • · 5. 2 cfm 

- Diâmetro da boquilha • 7,338 em 

- Distância entre boquilhas • 1,0 metro 



- Velocidade de captura • 123 cm/min. 

- Diêmetro do tubo • 6,35 mm 

- Altura das boquilhas • 1.10 m 

- Tempo de amostragem ~ 24 horas 

- Comprimentos dos tubos em teste 

11 = 0.76 metros 

1
2 

.. 10,0 metros 

Os instrumentos calibrados e instalados como no 

experimento n9 1. 

4.6- EXPERIMENTO N9 6 

TESTE DA INFLUENCIA DA VELOCIDADE DE TRANSPORTE 

Ainda para testar o efeito da deposiçêo de part! 

culas nos tubos, a influincia de diferentes velocidades de 

transporte foi avaliada por meio da utilização de dois as 

quemas perfeitamente idênticos para cada método, diferindo I 

entre si apenas por terem tubos de diâmetros diferentes, ••• 

6.35 mm e· 19,05 mm respectivamente. correspondentes a 

cidades de transporte de 16420 cm/min. e 1824 cm/min. 

velo -
Para ambos os métodos. gravimétrico e refletância 

as características foram: 

- Vazão de amostragem ,. s.21/min 

- Diâmetro da boquilha ~ 7,34 mm 

- Distância entre boquilhas = 1 m 

- Altura da boquilha = 2,0 m 

- Comprimento dos tubos • 1.7 m 

- Tempo de amostragem = 24 horas 

- Velocidades de transporte em teste 

V t 1 • 16420 cm/mi n ( d 1 • 6. 35 mm 

vt2 .. 1824cm/min 

Ainda uma vez os instrumentos foram instalados e 

calibrados como no experimento n 9 1. 

5.- EXPERIMENTOS COMPLEMENTARES 

Alguns experimentos complementaras. quantitativos 

a aam1-quantitetivos foram executados com e finalidade de for 
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necer dados de interesse e esclarecer algumas dÚvidas surgi 

das. 

5.1- EXPERIMENTO N9 7 

OETERMINAÇAO DA OISTRIBUIÇAD DE TAMANHO DE PAR

f!CULA. 

Para a determinação da distribuiÇãõ do tamanho de 

partículas em suspensão na atmosfera foi utilizada um impact! 

dor Andersen modelo 65-000 adaptável em um Hivol padrão. O 1m 
pactador é composto de 5 estágios de 4 pratos de alumínio peL 

furados e um filtro com eficiências da coleta expressas por 1 

estágio 1 .................. maiores de 7 

estágio 2 .................. 3,3 7 

estágio 3 .................. 2,0 3,3 

estágio 4 I I I I I I I I I I I I I I I • I I 1,1 2,0 

filtro .................. menores que 1,1 

quando calibrado e operado durante 24 horas e 20 pés cÚbicos 

por minuto. Na figura 9 

instalada ·num Hivol. 

está esquematizado a cabeça Andersen 

Outros instrumentos têm sido utilizados para tal 

finalidade ..... 

5.2- EXPERIMENTO N9 8 

OBSERVAÇAO DA COR E ASPECTO DAS AMOSTRAS COLETAOAS 

Vários dos filtros utilizados na coleta das amos 

tras foram observadas visual e microscÓpicamente com vistas/ 

a obter uma caracterização do material coletado em ambos os 

locais em estudo, e para cada um dos métodos de amostragem I 

utilizados. Com os mesmos objetivos foram também observados 

filtros membrana Millipore MCJlcom amostras coletadas em trens 

de amostragem operando em ambas as condiçÕes características 

de operaçãodos métodos gravimétrico e refletência. Filtros I 

correspondentes a tempos de amostragem de 1,2,5,12 e 24 horas 

foram observados. 

5.3- EXPERIMENTO N9 9 
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OBSE~VAÇAO MICROSC0PICA DE AMOSTRAS COLETAOAS EM 

FILTROS MEMBRANA PARA DETERMINAÇAO DE TAMANHO DE 

PART!CULAS. 

Em ambos os locais em estudo foram instalados 2 

trens de amostragem em paralelo como os mostrados na fig~ 

ra 10. Os filtros Millipore MCil utilizados com tempos de 

amostragem de 30, 60 e 90 minutos foram observados em um 

microsc6pio Micro-St3r s~rie 10 devidamente calibrado para 

cada bateleda de observações, a fim de determinar o ta 

manha das partículas coletadas mediante o uso de um grat! 

cu lo geométrico (gratíc,,lo de Porton). 

De cada filtro,um setor circular de 15 9 era sele 

cionado aa acaso, tor~ando transparente pela imersão em I 

Óleo após ser colocado sobre uma lãmina de vidro e observa 

do em pelo menos 20 ca~pos. 

Um microsc6pio de fase seria preferível porem I 

nao era disponível quer na Faculdade de Saúde PÚblica quer 

na CETESB. Como todavia o objetivo era apenas de verificar 

a ocorrência de partículas de grandes dimensões, os equip~ 

mantos utilizados serviram perfeitame~te a este fim. 
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6. RESULTADOS OBTIDOS - CALCULOS 

6.1. EXPERIMENTO N' 1 

Dois conjuntos comparativos forem mantidos. em funcionamento 

durenta o ano da 1973 tendo sido obtidos os resultados constantes 

des tebalas n' 5.1. a n' 5.2. que se seguem. Apesar de disponível 

não foi usado nenhum recurso pera introdução de dados perdidos por 

nao ter sido nacess8rio 51 

TABELA N' 5.1. - PARES DE DADOS OBTIDOS EM SAO CAETANO DO SUL 

H.V. OPS H.V. OPS H.V. OPS H. V. OPS 

107 40 160 55 237 50 685 226 
167 71 117 38 255 62 159 49 
181 53 200 63 252 e o 136 34 
231 61 173 54 271 57 178 25 
203 51 179 36 278 81 671 38 
169 49 225 41 243 67 193 40 
132 28 231 66 432 94 138 es 
187 63 147 35 425 199 168 34 
187 50 241 46 168 43 372 140 
166 50 297 98 174 44 210 69 
237 33 161 88 314 82 335 91 
167 23 105 30 175 27 183 28 
181 se 123 24 345 109 576 194 
161 36 326 103 295 67 787 221 
219 56 216 57 261 67 465 122 
233 65 363 137 562 207 158 26 
419 156 467 135 323 74 211 50 
178 33 473 103 276 58 229 40 
193 50 318 81 337 116 230 38 
255 74 304 56 210 61 164 21 
237 60 203 48 124 34 496 79 
288 75 177 33 72 31 177 40 
103 30 181 47 79 25 125 27 

87 29 168 35 176 41 116 37 
112 26 225 42 129 25 138 36 
115 53 411 176 102 37 155 38 

es 28 462 108 122 27 223 52 
187 44 219 93 144 28 433 118 
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. H .-V. OPS H.V. OPS H.V. OPS H.V. OPS 

96 26 256 60 245 44 314 86 

227 58 118 37 398 83 236 112 

151 48 119 22 248 47 126 35 

128 25 182 34 228 53 145 41 

147 39 111 27 109 31 87 39 

110 28 86 31 130 30 114 31 
86 22 65 34 290 89 92 23 

214 46 86 29 187 51 161 29 

738 199 96 21 241 54 118 43 

901 193 133 34 , 66 19 178 66 

109 28 256 46 131 36 239 106 

lO 6 21 223 70 174 43 227 64 

-161 29 110 32 203 37 208 39 

165 42 113 19 198 29 102 415 

353 91 95 22 110 39 117 24 

270 71 133 31 203 76 175 73 

287 91 170 36 215 31 146 40 

396 96 208 32 172 25 

TABELA N' S.2. - PARES OE DADOS OBTIDOS EM SAO PAULO 

H. V. OPS H.V. DPS H. V. OPS H. V. OPS 

19 s 111 2 79 13S 200 83 TIS 107 

304 16S 136 86 141 69 431 89 

212 1S2 162 94 312 132 4S3 121 

183 121 131 6S 4S6 199 303 87 

2S2 142 192 66 370 110 308 89 

331 169 200 as 2S2 116 262 64 

321 162 191 89 209 107 298 89 

169 130 234 97 167 90 274 75 

147 104 19S 83 171 106 213 65 

203 104 201 104 245 116 286 58 

168 78 239 lOS 217 97 625 117 

174 121 204 83 182 96 359 94 

228 112 203 96 289 79 88 81 
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H. V. OPS H. V. OPS H. V. OPS H. V. OPS 

202 72 298 151 169 ao 166 80 

421 178 393 157 130 74 162 80 

172 98 292 132 248 98 143 102 

267 134 160 77 270 96 164 86 

168 110 173 79 447 169 115 71 . 
169 87 224 125 305 123 195 124 

170 96 soe 191 218 110 177 131 

153 73 169 97 180 109 187 140 

109 62 133 101 197 93 179 94 

119 63 121 119 302 169 125 64 

267 120 157 63 251 116 182 106 

484 166 165 65 264 123 158 133 

731 163 163 74 138 72 144 147 

160 100 311 94 169 114 . 110 75 

117 49 318 118 157 93 279 118 

110 48 314 115 197 as 235 118 

197 125 152 83 150 86 129 78 

393 141 157 97 206 129 

301 141 149 86 378 156 
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H.v. OPS H.V. OPS H.V. OPS H. V. OPS 

260 66 207 80 405 178 267 110 

305 104 131 46 326 185 205 108 

568 120 86 29 231 114 164 102 

153 113 124 95 322. 121 141 81 

462 136 103 27 272 103 194 100 

532 107 209 69 266 123 108 71 

409 95 252 87 185 66 121 86 

616 75 301 91 232 79 1 Bl 73 

744 89 341 106 171 67 161 70 

535 96 262 79 252 84 629 256 

566 102 203 52 386 183 301 120 

870 69 232 56 400 164 210 112 

595 55 246 101 197 81 178 132 

848 66 251 100 305 134 178 75 

734 93 275 92 280 112 554 171 

977 112 117 42 307 126 260 112 

343 51 122 36 251 114 205 86 

267 42 107 33 351 161 187 77 

230 37 127 50 518 225 303 169 

634 49 lOS 39 212 117 19 B 143 

465 57 169 43 167 92 284 130 

499 71 230 65 257 78 227 52 

394 68 163 62 276 142 505 180 

330 59 153 55 193 120 654 198 

227 57 187 94 337 211 368 161 

87 53 144 80 273 64 278 36 

83 64 132 81 320 123 312 143 

110 61 187 102 141 74 589 97 

242 91 177 81 266 161 268 212 

271•1 90 272 136 285 167 179 54 

273 111 260 63 408 221 226 56 

261 80 268 105 343 173 168 36 

204 46 326 178 300 106 468 154 

208 42 155 94 286 138 206 60 

179 38 171 93 442 162 160 50 

201 99 180 74 312 122 166 71 

336 99 378 171 322 140 196 76 

188 42 286 172 448 147 160 90 
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6.2. EXPERIMENTO N' 2 

Os valores resultantes obtidos no experimento n' 2 constem 

de tl!lbele 5 

TABELA N9 6 : RESULTADOS 00 EXPERIMENTO N9 2 (Hglm 1 ) 

Mt:TOOO 
HIVOL HIVOL HIVOL ~BSORÇAOB ABSORçAO OPS 

CORRIDA N' 1 N9 2 N' 3 N• 1 N' 2 Refletêm-
cie 

1 207 217 215 104 128 51 

2 187 184 179 87 90 70 
-

3 198 198 199 104 119 88 

4 19 5 200 201 95 121 114 

5 154 148 143 76 76 39 

6 134 135 130 80 96 35 

7 263 - 277 - - 122 

e 140 188 183 84 62 43 

9 146 133 ,140 78 90 42 

10 2 75 302 311 . 145 155 96 

11 88 89 97 43 32 20 

12 ··:to 7 115 94 59 62 26 
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6.3. EXPERIMENTO N' 3 

TESTE DE REPROOUCIBILIOAOE E PRECISAO 

Os resultados obtidos nos testes de raproducibilideda e preci-

são do método da refletância ast~o epresentedos nas tabalss n' 7a. 

e n' 7b respectivamente. 

TABELA N' 7a RESULTADOS DO TESTE DE REPROOUCIBILIOAOE 

LOCAL: SAD CAETANO DO SUL (~g/m 1 ) 

~ A B c o 
' 

T 

1 72 66 69 74 

2 149 161 196 164 

3 34 39 39 35 

4 53 55 55 51 

5 35 34 37 34 

6 44 44 42 36 

TABELA N9 7b RESULTADOS DO TESTE DE PRECISAO 

LOCAL: SAD CAETANO DO SUL (~g/m 1 ) 

~ 9 I II III IV 

1 92 113 100 100 

2 36 36 39 39 

3 115 121 106 106 

4 28 31 29 31 

5 63 50 41 47 

6 84 95 73 80 

E 

91 

166 

43 

61 

42 

51 

v 

120 

41 

131 

33 

57 

96 
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6.4. EXPERIMENTO N9 4 

COMPARAÇAO DE VELOCIDADES DE CAPTURA 

De acordo com os esquemas apresentados na figure 

peras de dados forem obtidos e tabelados em embos os méto

dos em estudo. Na tabela n9 I estes dados esteo apresentados. 

TABELA N9 8 1 CONCENTRAÇ~ES DE PARTfCULAS EM SUSPENSAO PARA 

DIFERENTES VELOCIDADES DE CAPTURA (~g/m 1 ) 

LOCAL: SAO CAETANO DO SUL 

TESTE MtTOOO GRAVIMtTRICO MtTODO l1TICO 

N9 v • 60 fpm v • 2 .. 9 fpm v - 60 fpm v; ?·.9fpm c c c 

1 108 101 95 76 

2 345 328 37 33 

3 675 652 26 31 

4 297 278 47 44 

5 446 336 31 38 

6 178 162 119 115 

7 74 56 69 74 

8 134 101 58 69 

9 81 73 62 72 

10 81 72 139 128 

11 74 85 - -

12 94 89 - -
13 152 92 - -
14 136 132 - -
15 134 123 - -
16 69 se - -
17 75 e o - -
18 97 72 - -
19 110 100 - -
20 - - - -
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6.5. EXPERIMENTO N' 5 

COMPARAÇAO 00 COMPRIMENTO DOS DUTOS 

Os ecordo com os esquemas apresentados ne figure n'l0 

foram obtidos peras de dados de concantreção da poaire em suspensão 

em filtros de fibra da vidro e Whatman n'l utilizando-se tubuleções 

com comprimento 0,76 m a 10.0 m. Os resultados obtidos estio ne te

bale n' B. 

TABELA N9 g 

FIBRA DE 

11 • 0,76m •. 

545 

451 

60 

206 

138 

160 

211 

93 

87 

324 

23 

374 

1 CONCENTRAÇ0ES DE PART!CULAS EM SUSPENSAO PARA DIF~ 

RENTES COMPRIMENTOS DE DUTO. (1Jg/m 1
) 

LOCAL: SAO CAETANO DO SUL 

VIDRO WHATMAN n 9 1 

12 • 10,0 m. 1 - 0,76 m. 12 - lO,Om. 1 

432 - -
375 159 172 

38 35 38 

180 103 108 

112 79 72 

134 107 109 

181 123 122 

69 45 42 

71 45 38 

252 193 189 

12 37 36 

331 31 33 
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6.6. EXPERIMENTO N9 6 

COMPARAÇAO DE VELOCIDADES DE TRANSPORTE 

Peres de velares de concentraçSes de poeire am auepans;o fo-

ram obtidos utilizando-se os esquemas de figure 

epresentedoa na tabele n91Q 

n 9 10 e 

TABELA N910 1 CONCENTRAÇ0ES DE PART!CULAS EM SUSPENSAO PARA OIFE 

RENTES DIAMETRDS DE DUTO (~g/m 1 ) 

LOCAL: SAO CAETANO DO SUL 

N9 FIBRA DE VIDRO WHATMAN n 9 1 

o• 6,35 mm o• 19,05 mm O• 6,35 mm o• 19,05 mm 

1 67 se 29 49 

2 144 142 49 64 

3 132 . 99 109 64 

4 119 133 94 103 

5 44 51 39 42 

6 70 74 38 42 

7 71 78 43 47 

e es 69 40 45 

9 111 109 46 64 

10 146 97 105 

11 79 56 29 37 

12 47 88 23 35 
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8.7. EXPERIMENTO N' 7 

Foram tomadas aleatoriamente cinco amostras com o impactador em 

cada um dos locais em estudo. Os resultados obtidos estio apresenta

dos na tabela n'll 

TABELA N9 ll z MASSA FRACIONADA COLETADA NO ANDERSEN (gramas} 

E S T A G I O 

LOCAL N' 1 2 3 4 FILTRO 

1 0,0358 0,0183 0,0095 0,0122 0,0445 

2 0,0466 0,0196 0,0117 0,0154 0,0554 
3 0,0569 0,0237 0,0108 0,0108 0,0553 

SAO PAULO 4 0,0467 0,0203 0,0129 0,0160 0,0640 

5 0,0522 0,0254 0,0170 0,0225 0,0657 

1 0,0511 0,0202 0,0114 0,0116 0,0268 

SAO CAETANO 
2 0,0666 0,0276 0,0136 0,0150 0,0400 
3 0,0360 0,0154 0,0094 0.0093 0,0262 DO SUL 
4 0,0523 0,0220 0,0134 0.0159 0,0338 

5 0,0469 0,0246 0,0144 0,0153 0,0457 

Os dados obtidos foram plotados em papel logaritmo-probabilid~ 

da conforme figuras n'l1 e n 9 12 correspondentes respectivamente aos 

municÍpios de São Paulo e são Caetano do Sul. 
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6.8. EXPERIMENTOS 8 e 9 

Conforme já exposto, a fim da possibilitar uma me

l~or observação das partículas colatadas por ambos os métodos, 

foram colatadas algumas amostras sobra filtros membrane MUlipore 

MCil, em dois trens de amostragem, cada um respectivamente ope

rando de acordo com as características a parâmetros operacionais 

do Hivol e da OPS. Algumas amostras foram feitas com tempos de 

amostragem de 45, 60 e 90 minutos para contagem e determinação I 

do tamanho das partículas no microsc5pio a outras foram feitas I 

com tempos de amostragem de 1,2,5,12 a 24 horas para obsarvaçio 

do tipo, forma, aspecto e cor do material Coletado. Todas as amo11·· 

tras foram coletadas nos mesmos dias em ambos os locais da astu-

do. 

Esta experimento auxilier (mais completamente da~ 

crito no !tem 5) semi-quantitativo permitiu uma visualização do 

material que foi coletado em cada um dos locais, permitindo in

ferir razões a causas dos resultados obtidos. 

A observação microsc5pica das amostras lavou entra 

outras• às seguintes constatações principais! 

a) As velocidades de captura características do mé 

todo gravimétrico são de magnitude tal que partículas da grandes 

dimensões são amestradas. Partículas da dimensões superioras à 

10~ estavam presentes, ainda que em pequena quantidade. Também, 

na amostragem feita com as características operacionais do méto

do da refletincia, algumas partículas com mais de 10~ (diâmetro 

de área projetada) foram encontradas. As distribuiçÕes absoluta

mente similares para os dois amostradores, quanto à distribuição 

de tamanho da partícula em número. A distribuição mostrou-se com 

maiores tendências logaritmo normal em São Caetano que em São Pa~ 

lo. 

b) As amostras da São Caetano do Sul aram invaria

velmente mais claras que as de Sio Paulo, além da possuiram um~ 

maior constância quanto à cor a ao aspecto. 

c) Para tampos da amostragem maiores ara visualma~ 

ta perceptível a deposição da partículas sobra partículas fazen

do com que eo final existissem virias camadas, Tal fato, event~ 

almente provoca uma interferência no valor de raflaxio da luz I 

na mancha, uma vez que, não i da aa esperar uma variação linear 

simples antr~ espessura da mancha a quantidade da luz refletida~ 

ao contrário da uma medida gravimitrice. 
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7. C~LCULOS E INTERPRETAÇAO OOS RESULTADOS OBTIDOS 

A aplicação do teste •t paraado• nos pares da d~ 

dos de concentração de poeira em suspensão obtidos paralela. a 

concomitantemente pelos métodos em estudo fornecem os valores 

t• 34,0093 e t• 60,2183 para São Paulo e São Caetano do Sul ras .... 
pectivamente. Os valores de t encontrados são significativos ao 

nível de 1%, aceitando-se portanto, a hipótese da existência da 

diferenças entre os valores fornecidos pelos dois métodos em am 

bos os locais de estudo. A diferença média entre os valores for 

necidos pelos métodos em estudo é maior no municÍpio de São Ca~ 

tano do Sul do que no municÍpio de são Paulo. A diferença dos I 

valores obtidos pelos dois métodos em cada um dos-locais em as

tudo é explicada pela falta de adequacidade das curvas padrÕes 

utilizadas para estimar a concentração em massa no método de 

refletãncia, quando utilizadas indiscriminadamente em locais I 

outros que aqueles para os quais foram determinadas. Apesar da 

os resultados do experimento n9 9 não justificarem,baseado nos 

resultados do experimento n 9 4, á o autor da opinião que as 

part!culas da grandes dimensões coletada& pelo Hivol, repre••n 

tem uma contribuição para a diferença entre os resultados dos 

dois métodos. O maior afastamento entra os valores em SI~ Caat~ 

no do Sul.,quando comparado com são Paulo, deva-se a coloração 

mais clara da poeira coletada em são Caetano do Sul que provo

ca leituras de luz refletida inferiores pelo método Ótico. Foi 

também calculado o coeficiente de correlação (r) entre as sé

ries obtidas pelos dois métodos, encontrando-se os valores r• 

0,4739 e r• 0,8377, respectivamente para São Paulo e são Casta 

no do Sul. Através destes valores pode concluir-se pela exis

tência de uma correlação positiva entre os valores fornecidos 

pelos dois métodos em ambos os locais, ao nível de 5%. No en

tanto, o resultado obtido contraria os estudos descritos no -

!tem 3.além de vários estudos anteriores~•-~•, uma vez que ara 

de se esperar ~ue, em locais onde a poeira em suspensão cont! 

vesse uma maior porcentagem de material carbonáceo, neste ca

so em São Paulo, a correlação entre os valores fornecidos pa

las dois métodos, fosse mais intensa. Tais inesperados resul

tados levaram a necessidade das observações adicionais constan 

tas do experimento n 9 a. As referidas observações mostraram a 

excessiva variabilidade nas propriedades f!sicae e na campos! 

çio das partículas coletadas a nas propriedades óticas delas 

decorrentes, na estação de São Paulo. Em São Caetano do Sul, 

apesar de existiram estes variações, ales forem menores no d~ 

correr do parfodo estudado nas amostres coletades. 
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Alám dieta os dados foram ordenados a divididos am 

alasses. tendo consistido o estudo do cilculo dos coeficientes 

de correlação para as faixas da concentrações definidas. Das ta 

forma as concent~ações fornecidas pelo Hivol foram divididas I 
I ... • I -. nos grupos O a 100 lJ,g/m. 151 a 200 Ll€/m • 201 a 250 1;1g/m • 251 

• I I 
a 300 lJ,g/m e acima de 300 lJ.g/m • e para cada um dos grupos aci-

ma. foram calculados os coeficientes de correlação para ambos 

os locais. Os resultados obtidos estão na tabela n 9 12. 

Em São Caetano do Sul. pode-se observar que a cor 

relação global existente é praticamente devida às conce~traçõas 

mais elevadas que ocorreram durante o experimento. Para concen-
1 

trações inferiores (Hivol) à 250 lJ,g/m a correlação entre os va-

lores fornecidos pelos dois métodos é muito pequena a astatist! 

c a mente não si g n i f 1 cantes ( r < O • 2 O ) • 

Contrariamente em são Paulo. nas concentrações m~ 
I 

noras (50 - 150 lJ,g/m ) repousam as maiores contribuiçÕes para a 

correlação existente entre os valores fornecidos pelos dois mé

todos. 

Após análise da dispersão dos dados (figuras n'•· 

"' 13 a 14) foram ajustadas curvas logaritmicas aos dados a fim da 
melhor quantificar as relações entre os valores fornecidos pelos 

dois métodos. Os resultados estão na tabela n 9 13. 

2 Os coeficientes de determinação r variaram de 

22.46% a 70.18%. sendo a hipótese da nulidade do coeficiente b 

sempre rejeitada ao n!vel de 1%. ambos. pelo teste t e pelo ta~ 

te F. 

A aplicação de análise de variância aos dados re

lativos ao chamado teste de reproducibilidade forneceu o valor 

de F • 0.07 inferior ao valor correspondente ao n!vel de 5\ 

(Fa • 0.118) fazendo com que se conclua que os resultados obti -
dos pelos vários analistas possam sar considerados equivalen-

tes a esta n!vel. 

A anilisa de variância com os dados relativos ao 

teste da precisão levaram ao valor de F• 0.15. Desta forma pa

demos concluir que ao n!vel de 5% as respostas fornecidas por 

amestradoras idênticas do tipo OPS/OMS. operando concomitante

mente cam todos os parimetros iguais. diferem significantaman

te. Esta resultado á inesperado a aparentemente absurdo devendo 

ter ocorrido erro experimental ou uma singular companaãção da 

erros. 
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TABELA 12 PARAMETROS CARACTER!STICOS DAS CURVAS DE REGRESSAO 

PARA SUAS DIVE~SAS FORMAS : SAO PAULO. 

POTENCIAL LINEAR EXPONENCIAL LOGARITMICA 
--'-_12 

a= 4,33.10 a= 234,69 a= o' o 8 a= -1288,21 

b= 6,72 b= 3,29 b= o' o 7 b= 300,04 
2 2 2 2 

r= 0,28 r= 0,22 r= 0,27 r= 0,23 

r= 0,53 r= 0,47 r= o' 52 r= 0,48 

a= 0,002 a=-69,92 a= 7,63 a= -607.20 

b= 2' 17 b= 1 ' 1 3 b= o' 02 b= 140,58 
2 2 2 2 

r= 0,40 r= 0,35 r= o' 4 o r= 0,36 

r= o' 63 r= o' 6 o r= o' 63 r= 0,60 

a= 3' 55 a= 31,76 a=46,39 a= -209,11 

b= 0,62 b= 0,33 b= 0,004 b= 57,92 
2 2 2 2 

r= 0,03 r= o' 04 r= o' 03 r= 0,04 

r= o' 17 r= 0,20 r= o. 17 r= 0,20 

a= 5' 9 9 a= 46,87 a=51,30 a= -137,59 

b= 0,49 b= o' 19 b= 0,002 b= 4 2' 1 o 
2 2 2 2". 

r= o' o 1 r= 0,01 r= o. o 1 r= o' o 1 

r= o' 1 o IJ;'= o' 1 o r= o' 1 o r= o' 1 o 

a= 0,07 a= 81' 54 a=26,83 a= -938,78 

b= 1, 31 b= 0,70 b= o' o o 5 b= 186,97 
2 2 2 2 

r= 0,03 r= o' o 7 r= o' 03 r= 0,07 

r= o' 17 r= 0,26 r= o' 17 r= 0,26 

e •!ia.O, 17 a=153,80 a=157,01 a• 246,73 

b= 0,23 a= -o ,05 b= -o. 001 b• -1.8,94 
1 2 2 2 

r= 0,04 r= 0,03 r= 0,05 r= 0,02 

r= 0,20 r= 0,17 r= 0,22 r• 0,14 
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Cont. TABELA 12 PAR.l\METROS CARACTERlSTICOS DAS CURVAS DE REGRESS}\0 

PARA SUAS DIVERSAS FORMAS : S}\0 CAETANO DO SUL. 

POTENG:IAL LINEAR EXPONENCIAL LOGARITMICA 

a= 11' 97 a• 25,07 a= 23~41 a= 11.78 

b• o' 18 b= 0,02 b= 0,001 b= 3,43 
2 2 2 2 

100 r co 0,01 r= 0,001 r• 0,004 r"' 0,005 

r• 0,10 r= 0,03 r= 0,06 r c 0,07 

a= 4,64 a= 1 B, 69 a= 20,92 a= 32,16 

b• 0,40 b= 0,12 b• 0,004 b" 13,62 
:t 2 2 :t 

0,03 r~ 0,03 r= 0,03 r= 0,037 r= 
150 

r• o' 17 r= o' 17 r= o' 19 r= o' 17 

a= 7,01 a= 3 7 '8 7 a= 28,83 a• 16,49 

b .. 0,34 b= 0,03 b= 0,002 b= 5' 13 
2 2 :I. 2 

200 r• 0,004 r= 0,001 r= 0,005 r• 0,001 

r= 0,06 r= 0,03 r= o' o 7 r= 0,03 

a• 1, 44 a= 12' 71 a= 27,48 a= 178,92 

b• 0,67 b= o' 19 b= 0,003 b= 43,48 
250 2 :.! 2 2 

r= 0,02 r= 0,02 r= 0,02 r= 0,02 

r= o' 14 r= o' 14 r= o' 14 r= o' 14 

a= 0,01 a= 47,28 a= 13' 55 a= 597,10 

b= l, 66 b= 0,44 b= 0,01 b= 119,55 

300 2 2 2 2 

r= 0,21 r= 0,23 r= 0,22 r= 0,23 

r'" 0,46 r= 0,48 r= 0,47 r• 0,48 

EP' 1, 42 a= 31,22 a= 6 2' 51 e= 539,05 

b= 0,72 b= 0,21 .. b• 0,001 b• 109,40 

'> 300 
2 2 2 f= r'" 0,25 r= 0,38 r= 0,24 0,40 

r= 0,50 r= 0,62 r= 0,49 r• 0,63 



FIGURA N~13a DISPERSÃO DOS DADOS EM· SÃO PAULO 

1 2 4 j7&9! 4 5 67~91 2 5 67891 
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FIGURA N2J4o DISPERSÃO DOS DADOS EM SÃO CAETANO DO SUL 

1 2 7891 4'5 67 91' 5 67891 
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FIGURA N! 14 b DISPERSÃO DOS DADOS EM SÃO . CAETANO DO I SUL 
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TABELA N' 131 RESULTADOS DOS TESTES DE CORRELAÇAO: 

HIVOL vs REFLETANCIA 

PARAMETRO COEFICIENTE 

DA V AR I AVE L 

( b) 
2 

t(b• 0) Mt! TODO LOCAL CONSTANTE r 

SAO PAULO 10102083 01410961 22,47 eIs 7 

! . 
REFLETAN- S. CAETANO 

CIA DO SUL 01361671 01933732 70115 20,61 

sAo PAULO 191675012 01546430 22146 8,99 

HIV OL 

s. CAETANO 

ao SUL 101324060 01751600 70.18 20,65 
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Para testar a influência da velocidade de captura 

foi aplicado aos dados obtidos o teste de nt pareadon. No caso 

do amestrador gravimétrico foi obtido o valor tz 3,486 indican 

do uma diferença significativa ao nível de 5%. Para o método 

5tico o valor obtido foi ,t= 0,537, valor este que nao caracte

riza uma influência significante da velocidade de captura. 

O mesmo teste aplicado à série de dados correspo~ 

dente ao estudo da influência da velocidade de transporte. for 

neceu os valores de t= 0.0082 e t= 1,9879. respectivamente pa

ra os métodos gravimétrico e Ótico. indicando não haver diferen 

ça significante entre os valores obtidos para os diâmetros tas 

tados. Para o teste de comprimentos de dutos obteve-se t=5,796 

t=0,376 para ~métodffi gravimétrico e ótico. Assim, apenas para 

o Primeiro é significativamente influente este parâmetro ao n! 

vel de 5% 

8. CONCLUSOES 

A interpretação dos dados e resultados obtidos pe~ 

mitem concluir: 

a) Ao nível de 1% sao significantemente diferentes 

os valores obtidos pelos dois métodos em estudo. destinados a 

avaliar a concentração de poeira em suspensão na atmosfera. No 

municÍpio de São Caetano do Sul esta diferença é mais marcante 

que na cidade de São Paulo. 

b) Há uma correlação positiva entre os valores I 

fornecidos pelos dois métodos ao nível de 5%. O coeficiente de 

correlação encontrado em S~o Caetano do Sul foi de r= 0,8377 e 

portanto maior que o encontrado em São Paulo (r=0.4739) 

c) Em São Caetano do Sul a correlação encontrada 

provem basicamente da correlação existente nas altas concentra 

ções. uma vez que para concentrações fornecidas pelo Hivol, in 

f8riores a 250~g/m 3 a correlação nao é significante. Em São I 

Paulo dá-se exatamente o inverso 

d) A inesperada melhor correlação existente entre 

os métodos em São Caetano do Sul pode~· em parte. ser explicada 

pela acentuada e maior variabilidade nas propriedades físicas 

e químicas das partículas amestradas no municÍpio de Seo Paulo. 
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altamente dependentes de variações devidas ~ proximidade de via 

de tráfego. faca ~ localizeç~o de estação de amostragem. Tal fa 

to ressalta a importência do cuidado necessário na localização 

de estações de amostragem da qualidade do ar. 

e) Em base aos estudos realizado e a trabalhos an 

teriores~t deve-se ressaltar a importância da cor das part{c~ 

las na significante diferença entre os resultados fornecidos I 

pelos dois métodos. No entanto. a variabilidade nas proprieda

des fÍsicas e químicas das partículas é a principal responsa

Vel pelo maior ou menor grau de correlação entre os resultados. 

f) A velocidade de captura não influencia signif! 

cantemente o resultado fornecido pelo método Ótico. influenci~ 

do. no entanto. o resultado fornecido pelo método gravimétrico. 

Desta forma, as partículas de maiores dimensões e de fato amos 

tradas pelo método gravimétrico. levam às maiores concentrações 

fornecidas por este método. uma vez que não têm influência no 

método 6tico. Este fato. em parte~ explica o fato de. invaria

velmente. serem maiores as concentrações fornecidas pelo méto

do gravimétrico. 

g) A deposição de partículas no duto influi sign~ 

ficantemente apenas no método gravimétrico. Face à in~xistên

cia de dutos no Hivol. este fator pode ser desprezado. 

h) t incoerente o fato de serem padrÕes de qual! 

dade do ar especificados para amostragem e análise ~elo méto

do gravimétrico. quando na grande maioria dos estudos epidemi~ 

16gicos utilizados para a fixação dos mesmos, os dados foram 

obtidos pelo método 6tico. 

1) Se sabidamente.a fração respirável das part{c~ 

las (ambas solÚveis e insolúveis) em suspensão é aquela diret! 

mente correlacionada com danos a saúde, os métodos utilizados 

para amostragem de poeira total podem eventualmente estar for

necendo resultod~s não correlacionados com efeitos danosos e 

saúde. Apenas as partículas não respiráveis soluveis passíveis 

de absorção no trato respirat6rio superior antes que os mecanis 

mos de defesa do organismo as expulse. podem ser consideradas 

higienicamente importantes além das respiráveis, por poderem I 

causar danos sistêmicos. 
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j) O método Ótico alé~ da ter sido utilizado na fi 

xaçeo dos padrões de qualidade do ar pera part!culas em su~ 

pensão, oferece vantagens de custo e facilidade de análise 

com relação ao método padrão gravimétrico, sendo no entanto 

sujeito às virias influências mencionadas, podendo levar :a 

resultados espúrios e conclusões errôneas. O mais recente I 

método de análise por absorção de raios a. elimina taorica 

mente boa parte destas desva~~agens, possuindo ainda 

bilidade de envio telemétrico dos dados a uma estação 

tral, permitindo pois monitoramento automático das 

trações de part!culas em suspensão. 

9. RECOMENDAÇOES 

possi ... 
cen 

concen 

Face ~s conclusões obtidas na presente i~vestiga

ção, rec~mendamos: 

a) Que os dados de qualidade do ar obtidos com o 

"High Volume Sampler" não sejam comparados com os padrÕes I 

de qualidade do ar determinados a partir de estudos apid~ 

miológicos feitos com o uso dn método de refletência Ótica. 

b) Que os dados fornecidos pelo Hivol não devem I 

ser comparados com dados fornecidos pelo método ótico,visto 

serem os valores significantemente diferentes. 

c) Que não se tente correlacionar os dados obti 

dos pelo Hivol co~ os obtidos pelo método ótico, através de 

equ3çoes determinadas em outros locais, visto que a correl~ 

ç~o existente entre os dados varia de local para aocal. Ati 

mesmo em um dado local, correlações são desaconselhadas vis 

to que o coeficiente de cnrrelação varia para diferentes ni 

veia de polui~e~. além de neo seguir uma tendência definida 

em diferentes locais, sendo algumas vezes maior em baixas I 

concentrações e outras vezes maior em altas concentrações • 

Hl Que tanto o Hivol como o método ótico deixem I 

no futuro de ser usados como métodos-padrão, uma vez que em 

bos os métodos são influenciados por fatores que afastam os 

resultados obtidos de valores realmente correlacionado& com 

efeitos danosos à saúde. 
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e) Que saj~ desenvolvido um método ( e respectivo 

instrumento ) pare e determinação de part!culas em suspe~ 

sê~ n~ atmosfera que ~tend~ pelo menos aos seguintes requ! 

sitos: 

- Seja seletivo no bocal de amostragem a tamanhos 

de p~rt!cules poss!veis de serem in~lados por um ser1 humano 

normal, nas c~ndiç5es médias de tiragem (volume médio asp! 

rado). 

- Possa ser instalado em locais e altura represe~ 

tetivos da dose in~lada por um ser humano em atividade de 

rotina. Vazões e dimensões caracter!sticas do Homem s~o de 

sejáveis mas não imprecind!veis. 

- Tenha uma entrada (duto) suficientemente curta/ 

e reta de forma e evitar a deposiç~o de partículas antes de 

que o sistema coletor sej~ atingido. 

- Possa separar as part!culas amestradas pelo 

nos nas frações respir~vel e n~o respir~vel. 

me ... 
- Permita a an~lise gravimétrica de ambas as fre 

çoes ou uma análise n~o gravimétrica que minimize os conbac! 

dos efeitos do tamanho e forma das part!culas, cor das pa~ 

t!culas, etc. 

- Permita uma análise posterior de ambas as frações 

pelo menos quanto a toxicidade e solubilidade das part!cules 

coletadas. O ideal seria permitir análises qu{mice e f!sica 

completas com a determinação total da composição. 

- Possua razoáveis caracter!sticas de fidelidade, 

exatidão, precisão e sensibilidade. 

~ ainda desejável que: 

Seja poss!vel a avaliação das concentrações pelo I 

menos de hora em hora e o envio telemétrico dos dados obtidos. 

Sejam os menores poss!veis os custos envolvidos 

pare compre, instalação e operação do instrumento. 

Seja, o menos complexo e o mais portétil poss!vel. 

A "Environmental Protection Agency" recentemente I 

(1977) iniciou testes com um protótipo com ceracter!sticas a 

perentemente semelhantes às sugeridas. 
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f) Qua asjam desenvolvidos estudos epidemio16gicos de 

correlação entre exposição a concentrações de partículas em sus 

pensio dadas pelo método recomendado (caso seja possível o seu 

desenvolvimento) e efeitos danosos a saúde para a determinação 

de padrÕes de qualidade de ar comparéveis com n!veis de polui

ção medidos. 
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