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Descrição do Projeto
As emissões atmosféricas de elementos-traço (metais como Ni, Pb, Hg, Ca, etc),
originárias de ações antropogênicas podem estar associadas às alterações climáticas
devido a alterações na solubilidade do material particulado, mudanças de temperatura,
ciclo hidrológico, a estabilidade atmosférica e as interações entre a biosfera e a
atmosfera [1-3]. Por outro lado, a qualidade do ar devido à presença de material
particulado pode mudar em função das condições meteorológicas que determinam uma
maior ou menor diluição e dispersão dos poluentes [4].
Além de representar implicações para o meio ambiente, a poluição atmosférica
constituída por metais pesados são um grande problema para a saúde humana. Estudos
epidemiológicos indicam a associação entre alguns metais presentes no material
particulado na atmosfera e a morbidade cardiovascular, como

hipertensão,

arteriosclerose, alterações inflamatórias e arritmias [5, 6]. Além disso, se a qualidade do
ar for má ou péssima, toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca,
cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta, falta de ar, doenças respiratórias e
cardiovasculares, além de aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos
sensíveis como crianças, idosos e pessoas com problemas cardiovasculares [4].
Diante do exposto, este projeto propõe avaliar diferentes tipos de material
particulado na atmosfera, determinando a concentração de elementos-traço em
diferentes tipos de amostras como ar, água da chuva, solo e biosfera, buscando entender
as fontes desses poluentes e o impacto no clima e nas alterações climáticas regionais e
globais.
A técnica de Fluorescência de Raios X (FRX ou XRF) será empregada como
principal ferramenta de análise. Esta técnica permite a determinação qualitativa e
quantitativa das concentrações traço e ultra-traço de elementos em uma ampla variedade
de materiais, com procedimentos simples de quantificação e preparo de amostras, rápido
tratamento de resultados, alta sensibilidade e baixos limites de detecção [7-24].
Finalmente, tendo em vista que a poluição atmosférica apresenta implicações
não só para o meio ambiente, como também para a saúde humana, a quantificação da
concentração dos elementos-traço na poluição atmosférica pode ser correlacionada com
a incidência de doenças populacionais oriundas da poluição, assim como com a
concentração de metais em materiais biológicos.
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Metodologia
O material particulado presente na atmosfera, composto por elementos como,
por exemplo, Al, Sb, Ba, Cd, Pb, Ca, Fe, Cu, Na, K, Cl, S será coletado através de
amostragem ativa e passiva. Para a coleta serão utilizados filtros coletores apropriados
que permitem coletar material particulado fino PM2,5 e grosso PM10 [25, 26]. Estes
filtros serão posicionados ininterruptamente em diferentes pontos de amostragem,
visando colaborar no entendimento dos processos de dispersão de poluentes, a
importância destes elementos na formação de núcleos de condensação de nuvens e nos
processos climáticos regionais e globais.
O estudo da composição da água de chuva também auxiliará no entendimento da
influência das atividades humanas nas emissões, uma vez que a chuva é um importante
mecanismo de remoção do material particulado, e para alguns metais traços, este
mecanismo determina muitos fenômenos (como a chuva ácida), que pode influenciar
como estas espécies são distribuídas e acumuladas [27].
A análise de diferentes amostras do solo, vegetação e microorganismos podem
ser utilizadas como bioindicadores (qualitativo) e biomonitores (quantitativo) para
avaliar a variação regional das concentrações ambientais de contaminantes, além de
estudar as tendências temporais dos níveis de contaminantes em uma região [28, 29]. O
biomonitoramento tem se mostrado uma ferramenta importante para detectar problemas
particulares de megacidades relativos à saúde do meio ambiente [30]. Além disso possui
a vantagem de apresentar baixo custo operacional, atingir grandes áreas e identificar as
localidades de maior vulnerabilidade à poluição.
Diferentes variáveis meteorológicas como massas de ar, chuva, umidade e
temperatura, que são capazes de influenciar na concentração dos poluentes serão
correlacionadas com a concentração de elementos-traço. A análise dos resultados pode
ser feita utilizando ferramentas estatísticas apropriadas como, por exemplo, Análise de
Componentes Principais.
Os efeitos da poluição atmosférica na saúde humana também será objeto de
extensa pesquisa. A casuística estudada pode abordar diferentes tipos de doenças como
pulmonares, cardiovasculares, mutações genéticas, sintomas respiratórios, entre outras.
A avaliação da concentração de elementos-traço em amostras biológicas pode ser
correlacionada com as concentrações dos elementos na atmosfera, de forma que novos
biomarcadores associados com a poluição ambiental podem ser estabelecidos.
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Uma vez que a relação entre a poluição atmosférica e aumento da incidência de
algumas doenças for observada, assim como o aumento de nível de metais pesados no
organismo, é possível o desenvolvimento de estratégias específicas de tratamento de
acordo com perfis de risco específico de cada região e de cada agente poluente gerando
o máximo benefício terapêutico ao paciente [31, 32]. Principalmente, alertar e prevenir
quanto aos riscos na saúde da população regional nas emissões atmosféricas.
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