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INTRODUÇÃO: 

O material particulado (MP) é um poluente, suspenso na atmosfera, caracterizado por apresentar 

substâncias químicas variadas em sua composição, e diferentes frações, as quais se definem pelo 

tamanho aerodinâmico da partícula. A fração fina (MP2,5) abrange partículas com diâmetros 

aerodinâmicos menores que 2,5 μm, e a fração grossa (MP2,5-10) compreende as partículas entre 2,5 e 

10 μm (ALVES et al., 2015a). O MP origina-se de atividades naturais e antropogênicas, e além de 

contribuir com a degradação da qualidade do ar, oferece riscos à saúde humana e ao meio ambiente 

(CHATOUTSIDOU; LAZARIDIS, 2022). Identificar as fontes de MP é uma estratégia que permite traçar 

planos e ações de mitigação e controle, para melhorar a qualidade do ar e reduzir os impactos 

provocados na saúde da população. 

O modelo receptor Positive Matrix Factorization (PMF) é uma ferramenta de análise multivariada 

utilizada para determinar as fontes de partículas atmosféricas, e se sobressai em relação a outros 

modelos receptores por analisar cada variável de forma individual. A ferramenta incorpora na 

modelagem as incertezas das variáveis, incluindo também as incertezas atreladas a dados ausentes ou 

abaixo do limite de detecção do método (LDM), assim, esses dados são mantidos na modelagem, 

atribuindo maior confiabilidade nos resultados (ALVES et al., 2020).  

O modelo de dispersão Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT), 

desenvolvido pelo National Oceanic and Atmospheric Administration – Air Resources Laboratory (NOAA-

ARL) determina a trajetória das massas de ar, oferecendo relações entre a fonte da emissão e do 

receptor (AIR RESOURCES LABORATORY, 2021). As trajetórias retroativas são traçadas a partir de 

dados meteorológicos que apresentem componentes como velocidade dos ventos e temperatura 

(NOGAROTTO, 2019). 

Este trabalho tem como objetivo identificar as fontes de MP monitorados nos municípios gaúchos 

Campo Bom, Canela, Canoas, Gramado e São Leopoldo, entre 2013 e 2019.  
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METODOLOGIA: 

Os dados de MP são secundários, e derivam de três estudos (ALVES et al., 2016; PLETSCH, 

2019; ALVES et al., 2020) que coletaram e analisaram amostras de MP nos municípios Campo Bom, 

Canela, Canoas, Gramado e São Leopoldo. Em 2021 o levantamento estatístico do IBGE (2022) estimou 

para estas cidades o número de 69.981, 45.957, 349.728, 36.864 e 240.378 habitantes, e de 46.283, 

32.467, 223.580, 31.528 e 137.600 veículos em frota, respectivamente. 

A identificações de fontes de MP foi realizada por simulações no modelo receptor EPA Positive 

Matrix Factorization 5.0 (PMF). Para realizar a modelagem no PMF, duas bases de dados foram 

organizadas. A primeira base reuniu os dados brutos de MP disponibilizadas pelos três estudos, 

indicando data e local de coleta, concentração de massa (μg/m³) e tamanho da fração de MP coletado, 

e concentração metálica (ng/m3) quantificada após a análise das amostras. A segunda base indica os 

valores de incerteza de cada amostra, as quais foram calculadas respeitando as equações 1 e 2, 

disponibilizadas no manual do usuário EPA PMF (USEPA, 2014). A equação 1 é atribuída aos dados 

que apresentam concentrações abaixo do LDM, enquanto a equação 2 define as incertezas de dados 

acima do LDM. 

𝑈𝑛𝑐 = (5/6) × 𝑀𝐷𝐿 (Eq. 1) 

𝑈𝑛𝑐 =  √ (𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜)² +  (0, 5 𝑥 𝐿𝐷𝑀)²  (Eq. 2) 

O modelo HYSPLIT contribuiu com a identificação de fontes indicando as trajetórias das massas 

de ar deslocadas até o ponto de coleta do MP. O cálculo realizado considerou a retro trajetória, em um 

período de 72 horas para o dia e local de maior concentração registrado de cada variável, além da altura 

de 500 metros acima do nível do solo. Os dados meteorológicos utilizados são disponibilizados pelo 

Global Data Assimilation System (GDAS). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A identificação das fontes emissoras é 

definida a partir do arranjo entre os elementos 

metálicos por fator. A Figura 1 representa a 

distribuição realizada no PMF, onde as colunas 

obedecem a ordem de Al, Ba, Cd, Pb Cu, Cr, Fe, 

Mn, Ni e Zn da esquerda para a direita. Para 

delimitar as variáveis presentes em cada fator, 

foram considerados os elementos que se 

apresentaram acima de 40% na distribuição, 

cujos valores percentuais estão indicados em 

negrito na Tabela 1. 

A combinação entre Ba, Pb, Cr, Fe e Ni 

indica que 35% do MP coletado pode ser oriundo 

de emissões veiculares e de ressuspensão de 

poeira da crosta. A queima de combustíveis 

veiculares é responsável pela emissão de Cr, Ni 

e Pb (ALVES et al., 2015b; VASCONCELLOS et 

al., 2011). 

Tabela 1 – Contribuição percentual das variáveis por 

fator/fonte 

Metais 

Fator/Fonte (%) 

Veicular/ 

ressuspensão Veicular Industrial 

Poeira 

da 

crosta 

Al 0 25 75 0 

Ba 64 13 22 0 

Cd 6 0 94 0 

Pb 86 2 2 10 

Cu 0 98 0 2 

Cr Total 90 1 0 9 

Fe 42 2 10 46 

Mn 5 0 0 95 

Ni 41 9 1 50 

Zn 19 33 48 0 

Contribuição 

fator/fonte 

(%) 

35 18 25 21 

*Os valores destacados em negrito correspondem a composição 

metálica dos fatores/fontes, cujas variáveis apresentam-se acima 

de 40% 
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Ba e Cr participam da composição das pastilhas de freio, e podem ser emitidos durante o seu 

desgaste (ALVES et al., 2015b). Partículas contendo Fe também podem ser geradas no processo de 

desgaste das lonas de freio (PARK et al., 2022). 

18% das amostras coletadas agruparam os elementos Fe, Mn e Ni. Diversos estudos descrevem 

que a correlação elementar entre Fe e Mn provém de poeira da crosta (VASCONCELLOS et al., 2011; 

MIGLIAVACCA et al., 2009), pois estes elementos participam da composição da litosfera e podem ser 

ressuspendidos por fenômenos naturais como a erosão do solo causada por intemperismos, ou 

processos antropogênicos, como pela alteração da superfície de um terreno. 

 

Figura 1 – Distribuição das variáveis por fator/fonte 

O Cu isolou-se em um único fator, e representa 25% de todo o MP coletado e analisado. Pereira 

et al., (2019) indicam que o Cu pode estar presente no etanol, e relaciona-se principalmente com a fração 

de particulado grosso (MP10). Os dados anexados a Figura 2 expressam valores de estatística descritiva 

da concentração de Cu identificadas no MP10 e MP2,5. A análise elementar identificou maior concentração 

de Cu no MP10, e o registro de maior concentração de Cu avaliada foi em Canoas, em 07 de agosto de 

2013. A Figura 2 demonstra as massas de ar predominantes neste dia, executada pelo modelo de 

dispersão HYSPLIT, o qual apontou que as massas provinham de uma região entre São Paulo e Minas 

Gerais, e sugere que o MP coletado em Canoas pode ter sofrido influência de concentrações 

provenientes durante a circulação veicular em localidades distantes. 

A correlação entre Al, Cd e Zn pode indicar que 25% de todo o MP coletado provém de fontes 

industriais. Alves et al. (2020) descrevem que, em São Leopoldo, as concentrações de Zn originam-se 

de fornos de aço de indústrias siderúrgicas e que a combinação entre Al e Zn é de natureza industrial. 

Pabroa et al. (2022) associam as concentrações de Zn com galvanoplastia. Soni et al. (2020) 

descreveram a participação do Cd na produção de borracha para pneus. 

CONCLUSÕES: 

Elevadas concentrações de MP foram identificadas em Canoas e São Leopoldo, ambas da região 

metropolitana de Porto Alegre. Estes municípios representam a maior taxa demográfica, maior número 

de veículos em frota e maior desenvolvimento industrial entre os demais estudados. No entanto, os cinco 

municípios recebem MP suspenso emitido em regiões próximas ou distantes, a partir da movimentação 

das massas de ar. 
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  Média Mediana D.P. 

MP2,5 408,0159 24,16 952,7721 

MP10 971,4166 28,545 3028,446 

Figura 2 – Estatística descritiva do Cu e trajetória 
retroativa das massas de ar no dia de maior 

concentração de Cu 

 

O PMF foi utilizado para determinar as fontes de MP a partir da correlação entre a composição 

metálica das amostras. As trajetórias das massas de ar podem oferecer informações complementares 

para entender a origem de elevadas concentrações de MP. Os modelos matemáticos PMF e HYSPLIT 

quando usados conjuntamente, permite a identificação das fontes com maior facilidade. O cálculo das 

trajetórias das massas de ar para os dias de maiores concentrações das demais variáveis metálicas foi 

realizado. No entanto, por apresentar especificidade na modelagem, foi destacado apenas o resultado 

obtido para o Cu, o qual se manteve isolado em um dos fatores. A prevalência do Cu modelado em um 

único fator pode ser justificada com o transporte de poluentes carregados pelas massas de uma região 

de grande fluxo veicular até o ponto de coleta. O modelo HYSPLIT respaldou os resultados obtidos no 

PMF, sugerindo que as concentrações de Cu no MP sofreram influências de partículas transportadas 

por longas distâncias pelas massas de ar. 
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